
 مزید معلومات لیں 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

اعتامد
 ہم قابل اعتماد اور متعلقہ 
مواد کیسے فراہم کرتے ہیں

ہم اپنے مواد کے متعلق خودمختارانہ فیصلے کرتے ہیں۔	 

ہماری خبروں اور حاالت حاضرہ کا مواد درست، متوازن اور غیرجانبدارانہ ہے 	 

اور عوام کے مفاد میں ہے۔

ہم نظریات اور نقاط نظر کی جامع وسعت کو قبول کرتے ہیں – ہمارا مواد 	 

اختراعی اور چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ متنازعہ اور برانگیختہ کرنے واال 

بھی ہو سکتا ہے۔

شفافیت
 ہم آپ کو مواد کے انتخاب 

کے لیے کس طرح رہنمائی دیتے ہیں

ہم معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ وہ مواد چن سکیں جو آپ کے لیے، اور 	 

آپ کے زیر نگہداشت بچوں یا نوعمر لوگوں کے لیے درست ہو۔

ہم یقینی بناتے ہیں کہ اشتہار بازی ہمارے مواد سے الگ نظر آئے اور ہم 	 

بعض قسموں کے اشتہارات پیش کرنے کے سلسلے میں اصول طے کرتے ہیں۔

جس مواد سے دکھ پہنچنے کا امکان ہو، اس کے لیے ہم ممکنہ ناظرین کو 	 

ذہن میں رکھتے ہیں، جہاں مناسب ہو تنبیہات فراہم کرتے ہیں اور وہ مواد 

صرف اس صورت میں دکھاتے ہیں کہ یہ ادارتی لحاظ سے متعلقہ مواد ہو۔

احرتام
 ہم احترام کا مظاہرہ اور 

فروغ کیسے کرتے ہیں

ہم ایسے مواد سے گریز کرتے ہیں جو مختلف گروہوں کے متعلق بال جواز 	 

گھسے پٹے بیانات کے استعمال سمیت تعّصب اور امتیازی سلوک کو فروغ 

دیتا ہے، اور ہم سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

ہم انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں مواد فراہم کرتے ہیں اور بہت سے 	 

مختلف نظریات کے اظہار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

ہم اصل مقامی لوگوں کے معامالت کی عکاسی کے سلسلے میں حّساس 	 

ہیں اور ایبوریجنل اور ٹورس سٹریٹ آئی لینڈر لوگوں کے تہذیبی قواعد کو 

ملحوظ رکھتے ہیں۔

ہم لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی 	 

رپورٹنگ کی ذمہ داریوں کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔

جوابدہی کی ذمہ داری
ہم کیسے جوابدہ ہیں

ہم آپ کو ایسے طریقے فراہم کرتے ہیں جن سے آپ ہمارے مواد اور خدمات 	 

پر رائے دیں خواہ یہ تعریفی رائے ہو یا تنقیدی۔

ہم ضابطۂ عمل کے تحت شکایات کا ایک خودمختارانہ عمل رکھتے ہیں جن 	 

کی چھان بین SBS اومبڈزمین کرتا ہے۔

SBS ایک خودمختار قومی عوامی ٹیلیویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا سروس ہے جو آسٹریلین 

معاشرے کی طرف ہمارے چارٹر میں بیان کردہ ذمہ داریاں رکھتی ہے۔ ہمیں آسٹریلین 
حکومت سے مالی وسائل ملتے ہیں اور اشتہاروں وغیرہ سے ہم تجارتی آمدن حاصل کرتے ہیں۔

ہم اپنے پورے نیٹ ورک میں ممتاز آسٹریلین داستان گوئی، مقامی اور بین االقوامی خبریں اور 
حاالت حاضرہ، کھیل، بین االقوامی ڈرامے اور دستاویزی پروگرام، خوراک، فلمیں اور 60 سے زیادہ 
زبانوں میں مقامی ریڈیو کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ہم اولّین قوموں کی داستان گوئی کا مرکز بھی 
 )NITV( National Indigenous Television ہیں اور اصل مقامی قوموں کا نیشنل ٹی وی

اصل مقامی قوموں کے نقطۂ نظر سے پروگرام پیش کرتا ہے۔

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہمارا مواد معاشرے کی توقعات پوری کرے، ہم نے SBS کا ضابطۂ 
عمل بنایا ہے جو SBS کے تمام مواد کے لیے اصول اور معیار طے کرتا ہے، خواہ آپ کسی 

بھی ذریعے سے اس مواد تک رسائی حاصل کریں – ٹیلیویژن، ریڈیو، آن الئن یا سوشل میڈیا۔

ضابطۂ عمل اہم معامالت کا احاطہ کرتا ہے جیسے

SBS کے ضابطۂ عمل کے متعلق معلومات

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



Accessibility Report


		Filename: 

		SBS-infographic Code of Practice Flyer_v3_URDU.pdf




		Report created by: 

		Melanie Kim

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
