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Minneapolis 311
Các Thắc Mắc và Giải Đáp
311 là gì ?
Minneapolis 311 là một số điện thoại đơn giản, có ba chữ số mà các cư dân, cơ sở kinh doanh và du
khách có thể gọi tới để gặp chính quyền Thành Phố để hỏi về các dịch vụ, báo cáo các vấn đề rắc
rối, kiểm tra tình trạng giải quyết các sự vụ, hoặc lấy tin tức. Thay vì phải lọc tìm trong danh sách
hơn 200 số điện thoại có bảy chữ số của Thành Phố, quý vị chỉ cần nhớ số 311. Từ việc hỏi giờ mở
cửa của thư viện cho tới việc tìm hiểu nơi bỏ phiếu, báo cáo một con chó đi lạc trong khu phố của
quý vị và nhiều vấn đề khác, các nhân viên của 311 luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Khi nào dịch vụ này sẽ bắt đầu hoạt động?
Dịch vụ 311 bắt đầu hoạt động từ ngày 4 tháng Giêng, 2006. Các nhân viên trong ban dịch vụ
khách hàng trực điện thoại từ 7 giờ sáng tới 11 giờ tối vào các ngày trong tuần.

Ai có thể gọi số 311?
Bất kỳ ai ở trong phạm vi ranh giới thành phố Minneapolis đều có thể gọi số 3·1·1 miễn phí (tuy
nhiên quý vị sẽ phải trả các khoản lệ phí sử dụng máy điện thoại công cộng và lệ phí đường truyền
máy điện thoại di động).

Tại sao dịch vụ 311 lại được thiết lập?
Dịch vụ 311 là một trong những hoạt động thường xuyên mà thành phố Minneapolis cố gắng thực
hiện để giúp chính quyền Thành Phố đáp ứng nhiều hơn và dễ dàng hơn các nhu cầu của cư dân,
các chủ cơ sở kinh doanh, và khách thăm.

Tôi phải làm gì khi cần gọi 311 từ bên ngoài thành phố?
Những người ở bên ngoài phạm vi ranh giới thành phố Minneapolis, kể cả những người sử dụng
điện thoại di động, có thể gọi ban dịch vụ khách hàng 311 tại số (612) 673-3000.

Có sử dụng được dịch vụ này với máy điện thoại di động không?
Những người sử dụng máy điện thoại di động có thể gọi 3·1·1, với điều kiện là họ đang ở trong
hoặc gần phạm vi ranh giới của thành phố Minneapolis.
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Đây có phải là dịch vụ miễn phí không?
Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ 311. Quý vị cũng không phải trả các khoản phụ phí hoặc
thuế dịch vụ mà hãng điện thoại của quý vị sẽ thu cho 311. Tuy nhiên, những người sử dụng máy
điện thoại công cộng sẽ phải trả lệ phí sử dụng điện thoại. Đồng thời, tùy thuộc vào chương trình
điện thoại mà quý vị thuê bao, hãng điện thoại di động của quý vị có thể tính tiền cho số phút của
cuộc gọi này.

Khi nào tôi nên sử dụng dịch vụ 311, còn khi nào nên sử dụng dịch vụ 911?
Dịch vụ 911 là dành cho các trường hợp khẩn cấp, thí dụ như hỏa hoạn trong nhà và các trường
hợp phạm tội bạo lực cần phải có sự tiếp ứng ngay của cảnh sát, đội cứu hỏa, hoặc xe cứu thương.
Còn nếu quý vị cần tất cả các dịch vụ khác của thành phố, xin gọi số 3·1·1.

Việc áp dụng dịch vụ 311 có gây tốn kém cho thành phố hay không?
Chi phí thiết lập khoảng $6.3 triệu. Số chi phí này được trả bằng cả tiền trợ cấp của liên bang và
doanh thu của thành phố. Minneapolis 311 là dịch vụ không cần lập ngân sách, điều này có nghĩa
là không có các khoản phụ phí gắn liền với các hoạt động hàng ngày. (Tất cả các ban của Thành
Phố đều đóng góp một phần ngân sách của mình để đài thọ cho các hoạt động của 311.) Trên thực
tế, các thành phố khác sử dụng hệ thống dịch vụ 311 đã có thể tiết kiệm được nhờ hoạt động hiệu
quả hơn và cải tiến việc truyền thông.

Các nhân viên tổng đài của 311 có thể trả lời bằng ngôn ngữ khác hay không?
Nếu có người gọi tới 311 và nói ngôn ngữ mà nhân viên tại Minneapolis 311 không thể sử dụng, cơ
quan sẽ tìm dịch vụ thông dịch bên ngoài để tham gia cuộc gọi.

Các nhân viên của 311 có thể trả lời các cuộc gọi từ những người bị điếc hoặc
lãng tai hay không?
Các Nhân Viên 311 được trang bị các loại máy móc điều khiển bằng máy điện toán để giúp những
người bị điếc hoặc lãng tai có thể giao tiếp dễ dàng với Thành Phố Minneapolis bằng máy TDD/TTY
hiện tại của họ. Sau giờ làm việc bình thường và vào các ngày cuối tuần, Trung Tâm 311 có hệ
thống máy tự động trả lời cho những người gọi bị điếc hoặc lãng tai. Số điện thoại trực tiếp
TDD/TTY cho dịch vụ 311 là (612) 673-2157.

 Page 2

