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අපි දුරකථන බ�ෝ� අන්තර්ෝල බේවෝ 
පිළිබඳ පැමිණිලි විසඳීමට උදවු කරමු.
අපි න�ොමිනේ සහ ස්ොධී� නස්යක් න්මු. නෙෙගින් 
අදහස නකනෙන්නන් ඔබ මුදේ නෙවීෙට අ්ශය �ැති 
බ්ත් අපි ඒක පොර්ශික න�ෝ� බ්ත් න්යි. 

විදුලි සංබේශ කරමෝන්ත ඔම්බුඩේමනවරයෝට උදවු 
කළ �ැකි වනබන:

• ගිවිසුම්: ඔබට න�ොලැබුණු නදයකට ඔබ එකඟ වූනේද? 

• බිලපත්: ඔබ ඔනේ බිේපත නහො� ්ැෙදි යැයි සිතන්නන්ද 
නහො� ඔබට එය නෙවීනේ අපහසුතෝක් තිනේද?

• වැරදි ස� බේවෝ දුෂකර්තෝ: ඔනේ දුෙකථ�ය නහො� 
අන්තර්්ොලය ක්රියො න�ොකෙන්නන්ද?

• විසනධි කිරීම්: ඔනේ දුෙකථ�ය නහො� අන්තර්්ොලය 
විසන්ධි කෙ තිනේද? 

• ණය එකතු කිරීම්: ඔනේ න�ෝ� ණය මුදලක් 
නෙවීෙට ඔනබන් ඉේලො සිටිනු ලබන්නන්ද?

• විකුණුම් පිළිබවත්: ඔබට සැලසුෙක් නහො� දැරිය 
න�ොහැකි උපකෙණයක් විකුණො තිනේද?

අපි ඔබ ස� සැපයුම්කරුවන සමඟ වැඩ  
කරන ආකෝරය 
ඔබ, නහො� ඔබ කථො කෙ� පුදෙලයො, දුෙකථ�යක් නහො� 
අන්තර්්ොලය භොවිත කෙන්නන් �ේ අපට උදවු කළ හැකි ය. එය 
නි්නස නහො� කුඩො ේයොපොෙයක භොවිත කෙ� නස්ෝක් විය හැකි ය. 
එය ක්රියොත්ෙක ්� ආකොෙය නෙන්�:

1. ඔනේ සැපයුේකරු සෙඟ පැමිණිේල විසඳීෙට ඔබ උත්සොහ කෙයි.
2. ඔනේ සැපයුේකරු සෙඟ පැමිණිේල විසඳීෙට ඔබට න�ොහැකි 

�ේ, අප අෙතන්�.
3. පැමිණිේල සෙඟ කටයුතු කළ හැකිදැයි අපී තීෙණ කෙමු.
4. පැමිණිේල විසඳීෙ සඳහො අපි ඔබ සහ සැපයුේකරු සෙඟ 

කටයුතු කෙන්න�මු.
5. ඔබ සහ සැපයුේකරු එකඟ න�ෝන්නන් �ේ, ඔේබුඩසෙන්ට 

පැමිණිේල විසඳන්නන් නකනසදැයි තීෙණ කළ හැකි ය. 

ඔබට උදවු කිරීමට බකබනකු ලබෝ ගැනීම
ඔබට නහො� ඔනේ ේයොපොෙය සඳහො මිතුනෙකු, පවුනේ සොෙොජිකනයකු 
නහො� මූේය උපනදශකනයකු ්ැනි යේ නකන�කුනෙන් පැමිණිලි කෙ� 
නලස ඔබට ඉේලො සිටිය හැකි ය. දුෙකථ�නයන් අපනේ අ්සෙ පත්ෙ 
ඉේලන්� නහො� ඒ්ො අපනේ න්ේ අඩවිනයන් නසොයො ෙන්�.

අප සම්බන්ධ කර ගනන
ඔබට අපනේ න්ේ අඩවිය හෙහො www.tio.com.au නහො� 
දුෙකථ�නයන් 1800 062 058 පැමිණිලි කළ හැක.
ඔබට PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 ලිපියක් නයොමු 
කිරීෙට නහො� 1800 630 614 ෆැක්ස කිරීෙට හැකි ය. 

ඔබට ඉංේරීසි හැෙ න්�ත් භොෂෝක් භොවිත කිරීෙට 
අ්ශය �ේ, 131 450 ඔසනස භොෂො පරි්ර්ත� සහ 

කථ� පරි්ර්ත� නස්ෝ අෙතන්�, එවිට ඔවුහු අප සෙඟ කථො 
කිරීෙට ඔබට උදවු කෙති. ඒ්ො න�ොමිනේ ලැනබ� නස්ො නේ.

ඉහත අංක්ලට ්ංෙෙ දුෙකථ�නයන් කථො කෙ� විට ෙොසතු අය විය හැකි ය.

http://www.tio.com.au

