ප්රමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වෙස Covid -19 මර්දනය කිරීම සඳහා වෙනයන වැඩපිළිවවෙට සහායවීම
හිතවත් පාරිභ ෝගිකය,
Covid–19 භගෝලීය වසංගතය සීඝ්රභයන් වර්ධනය භවත්ම, ශ්රී ලංකාභේ ප්රමුඛතම සන්ිභේදන සම්පාදකයා වන
ඩයභලාග් ආසිආටා පීඑල්සසී, භමම අවිිශ්චිත කාලසීමාව තුළ අපභග් පාරිභ ෝගිකයන්ව අඛණ්ඩව සම්බන්ධ කර
තැබීම භවනුභවන් අපි ිබඳවම කැපවී කටයුතු කරමු. අපභග් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්, පාරිභ ෝගිකයන් සහ
පාර්ශ්වකරුවන්භග් භසෞඛය සහ ආරක්ෂාව අතිශ්යින්ම වැදගත්භකාට සලකමු. අපභග් පාරිභ ෝගිකයන්භග් වයාපාර
භමභහයුම් කටයුතු සහ ිවභසච සිට වැඩ කිරීභම් අවශ්යතා සඳහා සහායවීම භවනුභවන් අපභග් භටලිභකාම් යටිතල
පහසුකම් සහ ඩිජිටල්ස භසචවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වාභගන යාම සඳහා ඩයභලාග් සමාගම මනා සූදානමකින් හා
කැපවීභමන් යුතුව කටයුතු කරයි.
භම් තත්ත්වය යටභත් ශ්රී ලංකා රජය විසින් ිකුත් කර ඇති දැඩි භසෞඛය මාර්භගෝපභේශ්වලට යටත්ව අපභග් සියලුම
භමභහයුම් කටයුතු සිදුභවයි. එභලස කිරීභමන් අපභග් පාරිභ ෝගිකයන්භග්, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්භග් සහ
මහජනතාවභග් ආරක්ෂාවට ප්රමුඛසචථානය ලබාදීමට අපි පියවර භගන ඇත්භතමු. භමම ක්රියාමාර්ගය හරහා එක්
පාර්ශ්වයක් කිසියම් සචථානයකට රැසචවීම වළක්වාගැනීමට සමත්ව තිභේ. භකභසචභවතත් ඔභේ වයාපාර භමභහයුම්
කටයුතුවලට සහායවීම සඳහා අවශ්ය ඉදිරි පියවර ගැනීමට අපි සූදානමින් සිටිමු. භමම කාලසීමාව තුළ අපභග්
භසචවාවන් පිළිබඳව ඔබ දරන අදහසච සන්ිභේදනය කිරීම සඳහා පහත මාධය ාවිත කරන්න:
ලබාගත හැකි භසචවාවන්
සචවයං භසචවා සඳහා ඩිජිටල්ස මාධය

•
•

BizCare සචවයං භසචවා ඩිජිටල්ස මාධය https://www.bizcare.dialog.lk
සචවයං භසචවාව සඳහා “BizCare Lite” app එක ඩවුන්භලෝඩ් කරගන්න

සෘජුව සහාය වන මාධය
•
•
•
•

පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය - 0777 887 887
භපාදු විදුත් ලිපිනය - sme@dialog.lk
වයවසාය සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබාභදන විදුත් ලිපිනය servicedesk@dialog.lk
පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක WhatsApp අංකය - 0777 678 678

භසචවාභේ උච්චාවචනයන්
•

පළමු මට්ටම - භර්ඛා වීරසූරිය, සාමානයාධිකාරි, පාරිභ ෝගික අත්දැකීම්, Dialog Enterprise
Rekha.Weerasooriya@dialog.lk
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•

භදවි මට්ටම - චන්න අමරභසචකර, නැගී එන වයාපාර සම්බන්ධ ප්රධාි, වයවසාය කටයුතු හා
සම්බන්ධවීම්, channa.amarasekara@dialog.lk

•

තුන්භවි මට්ටම - අමලි නානායක්කාර, සමූහ ප්රධාන අභලවි ිලධාරිි
Amali.Nanayakkara@dialog.lk

ජාලය සම්බන්ධභයන් ලද අත්දැකීම
‘ිවභසච සිට වැඩ කළ යුතු' භමම කාලසීමාව තුළ බාධාවකින් භතාරව අඛණ්ඩව සම්බන්ධවීභම් වැදගත්කම අපි
භහාඳාකාරවම අවභබෝධ කර සිටිමු. අසීරු තත්ත්වයන්ට මුහුණදීමට හැකි අයුරින් අපභග් ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම
ඇතුළු අතිරික්ත කාර්ය ඉහළ නැංවීමට අදාළ ිසි පියවර භගන ඇත්භතමු. භකභසචභවතත් ඔබට තවදුරටත් සහාය
අවශ්ය නම් ඊට සවන්භදමින් ඔභේ අවශ්යතාවය මැනවින් අවභබෝධ කරගැනීමට කටයුතු කරමු. ඉහත සඳහන් කළ
මාධය ඔසචභසච අප හා සම්බන්ධවීමට කිසිභසචත් මැලි භනාවන්න. Dialog Enterprise කණ්ඩායම අපභග්
හවුල්සකාරිත්වය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා, උසසච තත්ත්වභේ භසචවාවක්, සැලකිල්සලක් සහ ජාතයන්තර මට්ටභම්
සම්බන්ධතා විසඳුම් ලබාදීම සඳහා සචවාධීනව මනා කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කරයි. ඔබට භසචවය කිරීමට අපට
අවසචථාව සලසාදීම පිළිබඳව සචතුතියි. ඔබට වඩා භහාඳ පාරිභ ෝගික අත්දැකීමක් ලබාදීමට උපරිමභයන් උත්සාහ
කරමු.
ිබඳවම අපභග් ඉහළම භසචවාවන් පිළිබඳව ඔබට සහතික භවමු,
Dialog Enterprise කණ්ඩායම

නවතම තත්ත්වය භපන්නුම් කිරීම සඳහා ක්රමවත් විරාමයන් අතරතුර භමම පිටුව යාවත්කාලීන කිරීමට අපි කටයුතු
කරන්භනමු.
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