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ਪ੍ਰ ਸ ਾਰਣ ਟਿਆਰ

ਇੱਕ ਟਿਆਰ ਚੁਣਨਾ
ਿੇਰੀਆਂ ਟਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟਕਹੜਾ ਟਿਆਰ ਵਾਜਬ੍ ਹੈ?
ਕੋਡ ਆਫ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਿੰਗ ਸ ੈਂਡਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਟ ੱਚ ਰੇਡ਼ੀਓ, ਫ੍ਰ਼ੀ- -ੂ -ਏਅਰ ਼ੀ ਼ੀ ਜਾਾਂ ਪੇ ਼ੀ ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਪਰਸਾਰਕਾਾਂ ਲਈ ਕ਼ੀ
ਾਂ ਹੈ।
ਲੋ ੜ਼ੀਦਾ
ਆਪਣ਼ੀ ਟਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁ ਹਾਿੂਿੰ ਉਹਿਾਾਂ ਟਮਆਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀਆਾਂ ਟਚਿੰਤਾ ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧ਼ੀਆ ਤਰ਼ੀਕੇ ਿਾਲ ਟਫ਼ੱ ਹੋ ਸਕਣ―ਅਥਾਰ ਼ੀ
ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਮਆਰਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਕੋਈ ਟ ਚਾਰ ਿਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ਼ੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਿਹ਼ੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੌਰਾਿ ਬ੍ਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੂਿੰ ਬ੍ਦਟਲਆ ਿਹ਼ੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ
ਉਿ੍ਾਾਂ ਟ ੱਚ ਕੋਈ ਾਧਾ ਿਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ੱਧ ਢੁਕ ੇਂ ਟਮਆਰ(ਰਾਾਂ) ਿੂਿੰ ਚੁਣਿ ਟ ੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਟਦੱਤ਼ੀਆਾਂ ਟ ਆਟਿਆ ਾਾਂ ੇਿੋ।

ਅਪ੍ਿਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸਿੱਗਰੀ
ਇਹ ਟਮਆਰ ਇਸ ਿਾਲ ਸਿੰਬ੍ਿੰਟਧਤ ਹੈ:
• ਪਰਸਾਰਣ ਟਜਿ੍ਾਾਂ ਟ ੱਚ ਟਜਿਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ, ਿਗਿਤਾ, ਟਹਿੰਸਾ ਜਾਾਂ ਭੱਦ਼ੀ ਭਾਿਾ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ
ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਿਾਮਲ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਜਾਾਂ ਪਰੇਿਾਿ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬ੍ਣ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।
• ਰਗ਼ੀਕਰਿ, ਾਈਮਬ੍ੈਂਡ ਅਤੇ ਸਲਾਹ (ਚੇਤਾ ਿ਼ੀਆਾਂ ਸਮੇਤ) ਦ਼ੀ ਉਟਚਤ ਰਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਟਚਤ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣ਼ੀ।

ਸਿੰਤੁਲਨ
ਕੇ ਲ ਖ਼ਬ੍ਰਾਾਂ, ਚਲਿੰ ਤ ਮਾਮਟਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਪਰੋਗਰਾਟਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਜਿਤਕ ਮਹੱਤ ਦੇ ਟਕਸੇ ਟ ਾਦਗਰਸਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟ ਚਾਰ- ਾਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ।
ਪਰਸਾਰਕਾਾਂ ਿੂਿੰ ਮਹੱਤ ਪੂਰਿ ਮੁੱਟਦਆਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਤ਼ੀਯੋਗ਼ੀ ਟਦਰਿ ਼ੀਕੋਣ ਪੇਿ ਕਰਿ ਲਈ
ਉਟਚਤ ਯਤਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਟਤਆਾਂ ਿੂਿੰ ਹੋਰ ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਕ ਰੇਜ ਤੋਂ
ਮਹੱਤ ਪੂਰਿ ਟਦਰਿ ਼ੀਕੋਣਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਦਰੁਸਤੀ

ਬ੍ਾਲ ਟਹਤ
ਬ੍ੱਟਚਆਾਂ ਿਾਲ ਦਰਿਕਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਬ੍ਿੰਟਧਤ ਹੈ, ਿਾ ਟਕ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ
ਮੁੱਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ੱਟਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ ਿਾਲ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਹੈ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ
ਚੇਤਾ ਿ਼ੀਆਾਂ, ਰਗ਼ੀਕਰਿ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ (ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਬ੍ੱਟਚਆਾਂ
ਦੇ ਆਮ ਦੇਿਣ ਜਾਾਂ ਸੁਣਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਜਾਾਂ ਬ੍ਾਹਰ)।

ਗੈਰ-ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਸਿਾਜ ਟਵਰੋਿੀ ਟਵਵਹਾਰ ਨਿੰ
ਉਤਸਾਟਹਤ ਕਰਨਾ
ਉਹਿਾਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਬ੍ਾਰੇ ਟਚਿੰਤਤ ਹਿ ਜੋ ਦਰਿਕਾਾਂ ਿੂਿੰ ਕਾਿੂਿੰ ਿ ਿੂਿੰ ਤੋੜਿ ਲਈ ਉਤਿਾਟਹਤ
ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸਿੰਭਾ ਿਾ ਰੱਿਦੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਟਜਸ ਦ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਿੂਿੰ ਿ਼ੀ ਜਾਾਂ ਗਿੰਭ਼ੀਰ ਸਮਾਜ ਟ ਰੋਧ਼ੀ
ਟ ਹਾਰ (ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਟਜਿਸ਼ੀ ਟਹਿੰਸਾ, ਿੁਦਕੁਿ਼ੀ, ਜਾਾਂ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦ਼ੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ) ਿੂਿੰ
ਉਤਿਾਟਹਤ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸਿੰਭਾ ਿਾ ਹੈ। ਲੋ ੜਾਾਂ ਸਮੇਤ ਟਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਸਮਾਟਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇ।

ਟਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬ੍ਦਨਾਿੀ
ਟਸਰਫ਼ ਕਟਮਊਟਿ ਼ੀ ਦੇ ਟਿਿਟਚਤ ਰਗਾਾਂ 'ਤੇ ਟਿਰਦੇਟਸਤ ਟ ਤਕਰੇ/ਅਪਮਾਿ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਟ ਅਕਤ਼ੀਆਾਂ 'ਤੇ ਿਹ਼ੀ।ਾਂ ਕੋਈ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ਼ੀ
ਟਿਿੰਦਾ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਟਜਸ ਟ ੱਚ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂੜ਼੍ੀਆਾਂ ਿੂਿੰ
ਮਜਬ੍ੂਤ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਏਮਬ੍ੈਡ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਭਾ ਹੈ, ਿੂਿੰ ਼ੀ ਟ ਚਾਟਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇ ਲ ਖ਼ਬ੍ਰਾਾਂ, ਚਲਿੰ ਤ ਮਾਮਟਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਪਰੋਗਰਾਟਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਤੱਥ ਦੇ ਮਹੱਤ ਪੂਰਿ ਿੁ ਕਤੇ' ਦੇ ਸਬ੍ਿੰਧ ਟ ੱਚ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ
ਗੁਿੰਮਰਾਹਕੁਿੰਿ ਿਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ। ਪਰਸਾਰਕਾਾਂ ਿੂਿੰ ਾਜਬ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਤੱਥਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ
ਮਹੱਤ ਪੂਰਿ ਗਲਤ਼ੀਆਾਂ ਿੂਿੰ ਠ਼ੀਕ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ
ਕੇ ਲ ਪਰਸਾਰਣ ਟ ੱਚ ਟ ਿਾਏ ਿਿਾਖ਼ਤਯੋਗ ਟ ਅਕਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਿਾਲ ਟਸੱਧੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਪਰਭਾਟ ਤ ਹੋਣ ਾਲੇ ਟ ਅਕਤ਼ੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੁੱਿ ਮੁੱਟਦਆਾਂ ਟ ੱਚ ਿਾਮਲ
ਹਿ ਟਕ ਕ਼ੀ ਟਕਸੇ ਟ ਅਕਤ਼ੀ ਿੂਿੰ ਭੇਤਦਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਾਜਬ੍ ਆਸ ਸ਼ੀ, ਕ਼ੀ ਕੋਈ ਟਿਜ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜੱਗ ਜਾਟਹਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਕ਼ੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਗ ਾ ਾ ਜਾਾਂ ਘੁ ਸਪੈਠ
ਕੋਈ ੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ੀ।

ਟਨਰਪ੍ੱਖਤਾ
ਟਕਸੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਟ ੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਟਜਕਰ ਕ਼ੀਤੇ ਟ ਅਕਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਿੰਸਥਾ ਾਾਂ
ਪਰਤ਼ੀ ਟਿਰਪੱਿਤਾ ਿਾਲ ਸਬ੍ਿੰਧਤ। ਪਰਮਿ
ੁੱ ਮੁੱਟਦਆਾਂ ਟ ੱਚ ਸੂਟਚਤ ਸਟਹਮਤ਼ੀ, ਸੂਟਚਤ
ਿਮੂਲ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਟ ੱਪਣ਼ੀ ਲਈ ਾਜਬ੍ ਮੌਕਾ ਿਾਮਲ ਹਿ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬ੍ੀਐਸਏ (BSA) ਦੀ ਵੈੱਬ੍ਸਾਈ , WWW.BSA.GOVT.NZ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

