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நம்பிக்கை
நம்்ப�ேொன ேற்றும் க்பொருத்தேொன 
உள்ளடக�த்்த நொங�ள வழஙகும் 
வழி�ள: 

• நொங�ள எடுதது வரும் உள்ளடக�ம் குறிதது  சுயொ்ீதனேொ� 
முடிகவடுக�ிமறொம். 

• நொங�ள ்ப�ிரும் கெய்தி ேற்றும் நடப்பு விவ�ொரங�்ளின் 
உள்ளடக�ம் துல்ியேொனது, ெீரொனது ேற்றும் 
்பக�செொர்பற்றது. அததுடன், அ்வ க்பொது ேக�ள ந்ன் 
ெொரந்துள்ளது.

• விரிவொன ்பொர்வ்யயும் முன்மனொககு�்்ளயும் க�ொண்டுளம்ளொம். 
நொம் எடுதது வரும் உள்ளடக�ம் புது்ேயொன்தொ�வும், ேக�ள 
ெிந்்த்னககுச ெவொ்ொன்தொ�வும் அ்ேயும். ெரச்ெககுரிய 
விடயங�்்ளமயொ, ேக�்ளி்டமய வொ்தத்்தத தூண்டும் 
விடயங�்்ளமயொ நொம் எடுதது வரத ்தயஙகுவ்தில்்.

வெளிப்்ைத்தன்மை
உள்ளடக�ங�்்ளத ம்தரவு கெயய 
ேக�ளுககு நொங�ள வழி�ொட்டும் 
வி்தங�ள:

• நொங�ள வழஙகும் உள்ளடக�த்தில, உங�ளுககும் உங�ள 
்பரொேரிப்்பில உள்ள குழந்்்த�ள ேற்றும் இ்்ளஞர�ளுககும் 
ஏற்ற உள்ளடக�ங�்்ளத ம்தரவு கெயயத ம்த்வயொன 
்தரவு�்்ள நொங�ள வழஙகு�ிமறொம்.

• நொங�ள வழஙகும் உள்ளடக�த்தி்ிருந்து வி்ளம்்பரங�ள 
மவறு்பட்ட்வ என்்ப்்த நொங�ள உறு்திகெய�ிமறொம் 
அததுடன், ெி் வ்�யொன வி்ளம்்பரங�ள ்ப�ிரப்்படுவது 
குறிதது வி்திமு்ற�்்ள உருவொக�ியுளம்ளொம்.

• ஒருவ்ர நி்்கு்்யச கெயயும் அல்து 
துன்்பத்திற்குள்ளொககும் உள்ளடக�ங�்்ளப் ்ப�ிரும் ம்பொது, 
அ்தனொல ்பொ்திப்்ப்டயக கூடிய ்பொர்வயொ்ளர�்்ளக 
�ருத்தில க�ொண்டு, க்பொருத்தேொன இடங�்ளில நொங�ள 
எசெரிக்��்்ள வழஙகு�ிமறொம், மேலும் கூறப்்படும் 
விடயத்திற்கு அந்்தப் க்பொருள க்தொடரபு்டய்தொ� இருந்்தொல 
ேட்டுமே நொம் அ்த்னப் ்ப�ிரமவொம்.

மை்திப்ளித்தல்
ேற்றவருககு நொம் ே்திப்்ப்ளிககும் 
மு்ற�ள, அ்த்ன ேற்றவரி்டமய 
ஊககுவிககும் மு்ற�ள:

• க்பொதுப்்ப்டயொ� விடயங�்்ள அணு�ொேல, 
்தப்க்பண்்ணத்்தயும் ்பொகு்பொட்்டயும் ஊககுவிககும் 
உள்ளடக�த்்தத ்தவிரதது, சூழ்்க �்ணக�ில 
எடுததுகக�ொண்டு நொம் உள்ளடக�ங�்்ளப் ்ப�ிர�ிமறொம்.

• ஆங�ி்ம் ்தவிரந்்த ்பிற கேொழி�்ளிலும் உள்ளடக�த்்தப் 
்ப�ிர�ிமறொம், ேற்றும் ்ப்வி்தேொன ்பொர்வ�்ளின் 
கவ்ளிப்்பொட்்ட ஊககுவிக�ிமறொம்.

• பூரவ�ீ குடி ேற்றும் மடொரஸ் ஸ்ட்கரயட் ்ீதவு 
ேக�்ளின் உ்ணரவு�ளுககு ே்திப்்ப்ளிதது, அவர�்ளது 
�்ொசெொர கநறிமு்ற�்்ளக �ருத்தில க�ொண்டு எேது 
உள்ளடக�ங�்்ளப் ்ப�ிர�ிமறொம்.

• ேக�்ளின் ்தனியுரி்ேககு நொங�ள ே்திப்்ப்ளிக�ிமறொம்.  
கெய்தி�்்ள எடுதது வரும் ம்பொது இ்தற்கு முக�ிய �வனம் 
கெலுதது�ிமறொம்.

வ்ொறுபபுககூறல்
நொங�ள க்பொறுப்புடன் நடககும் 
வி்தங�ள:

• நநநநவழஙகும் உள்ளடக�ம் ேற்றும் மெ்வ�்்ளப் ்பற்றிய 
�ருததுக�ள, ்பொரொட்டு�ள ேற்றும் மு்றப்்பொடு�்்ள 
க்தரிவிப்்ப்தற்கு ்பலமவறு கெயல மு்ற�்்ள நொங�ள 
உங�ளுககு வழஙகு�ிமறொம்.

• SBS ந்டமு்றக ம�ொட்்பொட்டின் அடிப்்ப்டயில 
க்பறப்்படும் அ்னதது மு்றப்்பொடு�்்ளயும் விெொரிக� ஒரு 
சுயொ்ீதனேொன கெயலமு்ற்ய நொம் உருவொக�ியுளம்ளொம்.  
மு்றப்்பொடு�்்ளக ்�யொளும் அ்தி�ொரியொல மு்றப்்பொடு�ள 
விெொரிக�ப்்படு�ின்றன.

ஆஸ்்திமர்ிய அரசு வழஙகும் நி்தியுடனும், வி்ளம்்பரங�ள ேற்றும் மவறு 
வ்ணி�ங�ள மூ்ம் க்பறப்்படும் வருவொயுடனும் இயஙகும் ஒரு சுயொ்ீதன, 
க்தொ்்க�ொட்ெி, வொகனொ்ி ேற்றும் எண்ே (டிஜிட்டல) ஊட� மெ்வ SBS.  
எமைது சொசனத்தில் குறிப்்பிட்ட்படி, ஆஸ்்திமர ி்ய ேக�ளுககு மெ்வ வழஙகுவ்்த 
முக�ிய க்பொறுப்்பொ�க க�ொண்டு இயஙகும் ஒரு க்பொது நிறுவனேொகும்.
்தனிததுவேொன ஆஸ்்திமர்ிய �்்த�ள, உளளூர ேற்றும் ெரவம்தெ கெய்தி�ள, 
நடப்பு விவ�ொரங�ள, வி்்ளயொட்டு கெய்தி�ள, ெரவம்தெ நொட�ங�ள ேற்றும் 
ஆவ்ணப்்படங�ள, உ்ணவு குறித்த நி�ழசெி�ள, ்தி்ரப்்படங�ள, அறு்பதுககும் 
மேற்்பட்ட கேொழி�்ளில ஒ்ி்பரப்்பொகும் உளளூர வொகனொ்ி என்று ்ப் 
ஒருங�ி்்ணந்து கெய்ொற்றும் மெ்வ�்்ள நொம் வழஙகு�ிமறொம்.  பூரவ�ீ 
குடி ேக�்ளின் �்்த�்்ள ேக�ளுடன் ்ப�ிரும் நொம், பூரவ�ீ குடி ேக�்ளின் 
்பொர்வயில ்தயொரிக�ப்்படும் நி�ழசெி�்்ள National Indigenous Television (NITV) 

ஊடொ� ஒ்ளி்பரப்பு�ிமறொம்.
ேக�்ளின் எ்திர்பொரப்பு�்்ள நொம் பூரத்தி கெயவ்்த உறு்திகெயய, “SBS ந்டமு்றக 
ம�ொட்்பொடு” என்ற ஆவ்ணத்்த உருவொக�ியுளம்ளொம்.  க்தொ்்க�ொட்ெி, வொகனொ ி், 
இ்்ணயம் ேற்றும் ெமூ� ஊட�ங�ள வழியொ� நொங�ள வழஙகும் அ்னதது SBS 
மெ்வ�ளும் இந்்தக ம�ொட்்பொட்டிற்குக �ட்டுப்்பட்ட்தொ� அ்ேந்்திருககும்.

“SBS ந்டமு்றக ம�ொட்்பொடு” ்பின்வரும் முக�ிய விடயங�்்ள உள்ளடக�ியது:

SBS ந்ைமு்றக ககைொட்ொடு ்பற்றிய ்த�வல

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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