Việc tiếp cận chính quyền Thành Phố hiện đã dễ dàng hơn nhờ có dịch vụ
311
Minneapolis 311 hiện đang hoạt động. Khi gọi dịch vụ 3·1·1 từ máy điện thoại, những
người đang làm việc, sống và tới thăm thành phố Minneapolis có thể tiếp cận dễ
dàng các tin tức và dịch vụ của thành phố.
Dịch vụ Minneapolis 311 thay thế hàng trăm số điện thoại của Thành Phố mà chúng
ta phải qua để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, đây không chỉ là một tổng đài. Các nhân viên
đại diện tại trung tâm liên lạc qua điện thoại được huấn luyện đặc biệt để có được
các tin tức mà người gọi muốn có. Nếu các nhân viên đại diện không tìm được thông
tin cần thiết, họ sẽ tìm những người có các thông tin đó.
Các nhân viên của 311 cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu cung cấp dịch vụ.
Những người muốn sửa hệ thống nước chính bị vỡ, loại bỏ hình vẽ bậy, báo cáo một
con chó đi lạc hoặc xin bất kỳ dịch vụ nào khác của Thành Phố sẽ chỉ cần gọi số 311.
Các nhân viên sẽ tiếp nhận yêu cầu của những người thích hợp và sẽ cung cấp các số
tham chiếu để họ có thể liên lạc tiếp về trường hợp của mình.
Những người không nói tiếng Anh cũng có thể gọi số 311. Họ sẽ được nhân viên của
trung tâm liên lạc qua điện thoại nói ngôn ngữ của họ giúp đỡ, hoặc cơ quan sẽ tìm
dịch vụ thông dịch để giúp người gọi.
Các cuộc gọi tới dịch vụ Minneapolis 311 sẽ được trả lời từ 7 giờ sáng tới 11 giờ tối,
từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
Để biết thêm chi tiết, xin tới trang mạng điện toán www.ci.minneapolis.mn.us/311
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