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க ோவிட் -19
வழங் குனர்

்கு எதிரோன க ோரோட்டத்தத ஆதரி ்கும் முன்னணி இதண ் பு

மதிப் பிற் குரிய வாடிக்ககயாளரர,
COVID-19 கவரஸ் த ாடர்பான உலகளாவிய த ாற் று தெருக்கடி தீவிரமகடெ்து வருவ ால் ,
இலங் ககயின் மு ன் கம இகைப் பு வழங் குனரான டயதலாக் ஆசிஆட்டா பிஎல் சி இெ்
காலங் களில்
ங் கள் வாடிக்ககயாளர்ககள இகை ்துக்தகாள் வதில் உறுதியாக
உள் ளது.
எங் கள்
ஊழியர்கள் ,
வாடிக்ககயாளர்கள்
மற் றும்
பங் காளர்களின்
ஆரராக்கியம்
மற் றும்
பாதுகாப் பு
எங் களுக்கு
மிக
முக்கியமானது.
எங் கள்
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வைிக தெயல் பாடுகள் மற் றும் வீட்டிலிருெ்து ரவகல
தெய் வ கன ஆ ரிப் ப ற் காக எங் கள் த ாகலத ாடர்பு உற் கட்டகமப் பு மற் றும்
டிஜிட்டல் ரெகவகளின் வைிக த ாடர்ெ்சிகயப் ரபணுவ ற் கு டயலாக் முழுகமயாக
யார்படு ் ப் பட்டு அர்ப்பைிக்கப் பட்டுள் ளது.

இெ் ெிகலகமக்கு ம ்தியில் , எங் கள் ெடவடிக்கககள் அகன து
் ம் இலங் கக
அரசு வழங் கிய சுகா ார வழிகாட்டு ல் களின்
கடுகமயான இைக்க
கட்டகமப் பிற் குள் பராமரிக்கப் படுகின்றன. அவ் வாறான ெெ் ர்ப்பங் களில் ,
எங் கள் வாடிக்ககயாளர்கள் , எங் கள் ஊழியர்கள் மற் றும் தபாதுமக்களின்
பாதுகாப் கப முன்னைியில் கவக்கிரறாம் . இது இருவருக்கிகடயிலான
கலெ்துகறயாடல் ககள
விர்க்கின்றது.
இருப் பினும் ,
உங் கள்
வைிக
ெடவடிக்கககளுக்கு உ வ, ஒரு கமல் முன்ரனாக்கி தெல் ல ொங் கள் யாராக
உள் ரளாம் .
இருப் பினும் , உங் கள் வைிக ெடவடிக்கககளுக்கு உ வ, அெ் கூடு ல் கமல்
தெல் ல ொங் கள்
யாராக உள் ரளாம் . இெ் ரெர ்தில் எங் கள் ரெகவககளப்
பற் றிய உங் கள் கவகலகள் கீரழ பட்டியலிடப் பட்ட ரெனல் கள் மூலம்
தீர்க்கப் படலாம் :
தபற் றுக்தகாள் ளக்கூடிய ரெகவகள்
சுய ரெகவ டிஜிட்டல் ரெனல் கள்
•
•

BizCare Self-service digital channel https://www.bizcare.dialog.lk
Self-service க்கு “BizCare Lite” app ஐ டவுன்ரலாட் தெய் க

ரெரடி அகழப் பு
• 24X7 துரி இலக்கம் – 0777 887 887
• தபாது மின்னஞ் ெல் – sme@dialog.lk
• 24X7 WhatsApp – 0777 678 678
ரெகவ விரிவாக்கம்
•

Level 1 – Rekha Weerasooriya, General Manager - Customer Experience, Dialog Enterprise
Rekha.Weerasooriya@dialog.lk

Internal

•
•

Level 2 – Channa Amarasekara, Head of Emerging Business, Enterprise Engagement,
channa.amarasekara@dialog.lk
Level 3 – Amali Nanayakkara, Group Chief Marketing Officer Amali.Nanayakkara@dialog.lk

வதையதம ் பு அனு வம்
வீட்டிலிருெ்து ரவகல தெய் யும் இெ்
காலகட்ட ்தில் கடயற் ற இகைப்பின்
அவசிய ்க ொங் கள் முழுகமயாக புரிெ்துதகாள் கிரறாம் , ரமலும் தீவிரமான
சூழ் ெிகலககள
எதிர்தகாள் ள
பைிெீ க்க
பாக களுடன்
எங் கள்
வகலயகமப் பில் ொ ்தியமான அகன து
் ரமம் பாடுககளயும் தெய் துள் ரளாம் .
இருப் பினும் ,
உங் களுக்கு
கூடு ல்
ஆ ரவு
ர கவப் பட்டால் ,
உங் கள்
ர கவககளக் ரகட்டு புரிெ்துதகாள் ள ொங் கள்
யாராக உள் ரளாம் . ரமரல
குறிப் பிட்டுள் ள எெ் முகறகளின் ஊடாகவும் எங் களுடன் த ாடர்பு தகாள் ள
யங் க ரவை்டாம் .
Dialog எை்டர்பிகரஸ் குழு, எப் ரபாதும் எங் கள் கூட்டாட்சிகய வளர்ப்ப ற் கும்
ரெகவ, பராமரிப் பு மற் றும் உலக ் ரம் வாய் ெ் இகைப் பு ் தீர்வுகளில் மிகெ்
சிறெ் க வழங் குவ ற் கும் உறுதியுடன் உள் ளது. உங் களுக்கு ரெகவயிகன
வழங் க கிகட ் கமக்கு மிக்கென்றி. வாடிக்ககயாளர்களுக்கு மிகெ்சிறெ்
ரெகவயிகன எெ்ரெர ்திலும் வழங் க எங் களால் முடிெ்
அகன ்க யும்
தெய் கின்ரறாம் .
எெ்ரெர ்திலும் உங் களுக்கு மிகெ்சிறெ்
உறுதியளிக்கின்ரறாம் .

ரெகவயிகன வழங் குரவாம் என்பக

Dialog ெிறுவன குழு
ெமீப ்திய முன்ரனற் றங் ககள பிரதிபலிக்க வழக்கமான இகடதவளிகளில் இெ்
பக்க ்க ொங் கள் புதுப் பிப் ரபாம் .
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