What's on
the City of Minneapolis ballot
on November 2nd, 2021?
Elections for the City of Minneapolis are
November 2, 2021. Offices on the ballot this
year include Mayor, City Council, and Park &
Recreation Board. Get more information about
voting in Minneapolis at vote.minneapolismn.
gov. For transportation and translation
assistance, you can call the SEAD office for
help at 612-987-7313 for Hmong, Khmer, Lao or
Vietnamese interpreters.
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១

City Question 1 Context:
This ballot question is asking voters to eliminate the
Executive Committee, which is made up of City Council
Members who represent their wards, and instead gives the
Mayor more authority over all departments

បរិិបទនៃ�សំំណួួថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី១
សំំណួួរនៅ�លើ�ើសន្លឹឹក
� ឆ្នោ�ោតមួួយនេះ�ះ
ស្នើ�ើ�ឲ្យយអ្នក
ន បោះ�ះឆ្នោ�ោតលប់់បំំបាត់ចោ់ �លនូូវគណៈៈកម្មាាធិិការប្រ�តិបត្តិ
ិ ុង
ិ �ក្រុ�
ដែ�លបច្ចុុប្បបន្ននត្រូ�ូ
វបានផ្សំំ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យសមាជិិកក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាា
�
ក្រុ� ុងដែ�លជាតំំណាងឲ្យយសង្កាាត់់ដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ� ហើ�ើយផ្តតល់់ឲ្យយ
អភិិបាលក្រុ� ុងនូូវសិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចបន្ថែ�ែមលើ�ើគ្រ�ប់់នាយកដ្ឋាាននានាជំំនួសវិ
ួ ិញ។

City Question 1

សំំណួួរថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី១

Shall the Minneapolis City Charter be amended to adopt a
change in its form of government to an Executive MayorLegislative Council structure to shift certain powers to
the Mayor, consolidating administrative authority over all
operating departments under the Mayor, and eliminating
the Executive Committee?

តើ�ើធម្មមនុុញ្ញ ញក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីស
គួួរត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��ដើ�ើម្បីី�ផ្លាាស់ប្តូូ�
ី� យ
់ រទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលឲ្យយទៅ�ជាទម្រ�ង់់ថ្មីមួួ
ដែ�លដឹឹកនាំំដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាប្រ�តិបត្តិ
ិ ភិិបាលក្រុ� ុង-នីីតិិប្រ�តិបត្តិ
ិ �អ
ិ �ិ
ដើ�ើម្បីី�ផ្ទេ�រេ អំំណាចជាក់់លាក់់មួួយចំំនួន
ួ ឲ្យយទៅ�ដល់់អភិិបាលក្រុ� ុង
�អំ
ដោ�យនឹឹងប្រ�មូលផ្តុំំ
ូ � ំណាចរដ្ឋឋបាលលើ�ើនាយកដ្ឋាានទាំ ំងអស់់
ឲ្យយមកនៅ�ក្រោ��មអភិិបាលក្រុ� ុង
និិងលប់់បំំបាត់ចោ់ �លគណៈៈកម្មាាធិិការប្រ�តិបត្តិ
ិ ុងដែ�រឬទេ�?
ិ �ក្រុ�

Government Structure: Executive Mayor-Legislative
Council

YES ______
NO ______

រចនាសម្ព័័�នរដ្ឋឋបាល៖
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាប្រ�តិិបត្តិ�អ
ិ ភិិបាលក្រុ� ុង-នីីតិិប្រ�តិិបត្តិ� ិ

យល់់ស្រ�ប ______
មិិនយល់់ស្រ�ប ______
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City Question 2 Context:
This ballot question is asking Minneapolis voters to choose
between keeping the Police Department as it is or to
replace it with a Department of Public Safety that has a
public health approach.

City Question 2

Department of Public Safety
Shall the Minneapolis City Charter be amended to remove
the Police Department and replace it with a Department of
Public Safety that employs a comprehensive public health
approach to the delivery of functions by the Department
of Public Safety, with those specific functions to be
determined by the Mayor and City Council by ordinance;
which will not be subject to exclusive mayoral power over
its establishment, maintenance, and command; and which
could include licensed peace officers (police officers), if
necessary, to fulfill its responsibilities for public safety,
with the general nature of the amendments being briefly
indicated in the explanatory note below, which is made a
part of this ballot?

YES ______
NO ______

Explanatory Note:
This amendment would create a Department of Public
Safety combining public safety functions through
a comprehensive public health approach to be
determined by the Mayor and Council. The department
would be led by a Commissioner nominated by the
Mayor and appointed by the Council. The Police
Department, and its chief, would be removed from
the City Charter. The Public Safety Department could
include police officers, but the minimum funding
requirement would be eliminated.

២

បរិិបទនៃ�សំំណួួរថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី២៖
សំំណួួរនៅ�លើ�ើសន្លឹឹក
� ឆ្នោ�ោតមួួយនេះ�ះ
ស្នើ�ើ�ឲ្យយអ្នក
ន បោះ�ះឆ្នោ�ោតក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីសធ្វើ��កា
ើ រជ្រើ��ើសរើ� ើស
រវាងការរក្សាាទុុកនូូវទម្រ�ង់់នាយកដ្ឋាានប៉ូូ�លីីសក្រុ� ុងសព្វវថ្ងៃ� ៃ
ឬក៏៏ប្តូូ�រនាយកដ្ឋាាននេះ�ះចេ�ញ
ដោ�យជំំនួសម
ួ កវិ ិញនូវូ នាយកដ្ឋាានសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈដែ�ល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់នូវូ វិ ិធីីសាស្រ្ត�តសុុខភាពសាធារណៈៈវិ ិញ។

សំំណួួរថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី២

នាយកដ្ឋាានសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ
តើ�ើធម្មមនុុញ្ញ ញក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីសគួួរត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��
ដើ�ើម្បីី�បំំបាត់ចោ់ �លនូូវនាយកដ្ឋាានប៉ូូ�លីីសក្រុ� ុង
ហើ�ើយជំំនួសម
ួ កវិ ិញដោ�យនាយកដ្ឋាានសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ
ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់នូវូ វិ ិធីីសាស្រ្ត�តសុុខភាពសាធារណៈៈ ដ៏៏ទូលំ
ូ ទូ
ូ យមួួយ
ំ លា
ក្នុុង
� ការបំំពេ�ញតួួនាទីីនានារបស់់នាយកដ្ឋាានថ្មីី�មួួយនេះ�ះ
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកំំណត់ឡើ់ �ើង ក្រោ��មបទបញ្ជាា ពីីអភិិបាលក្រុ� ុង និិងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ក្រុ� ុង; ដែ�លនឹឹងមិិនស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មអំំណាចផ្តាាច់់មុុខ
របស់់អភិិបាលក្រុ� ុង ចំំពោះ�ះការបង្កើ�ើ�ត ការថែ�ទាំ ំ និិងការបញ្ជាា របស់់
នាយកដ្ឋាាននេះ�ះ; និិងដែ�លអាចរួ ួមមាននូូវមន្រ្តី�ី�សន្តិភា
�ិ ព
(មន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លីីស) ប្រ�សិនបើ�
ិ ើចាំ ំបាច់់ ក្នុុង
� ការបំំពេ�ញតួួនាទីីរបស់់ខ្លួួ�នក្ននងការរក្សាា
សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈដែ�រឬទែ�? ព័័ត៌មានរួ
ញ្ញ ញនេះ�ះ
ួមអំំពីីកំណែ�ធម្មមនុុ
៌
ំ
មាននៅ�ក្នុុងផ្នែ�ែ
� ឆ្នោ�ោតនេះ�ះ។
� កកំំណត់ហេ់ �តុុពន្យយល់់ ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មនៃ�សន្លឹឹក
យល់់ស្រ�ប ______

មិិនយល់់ស្រ�ប ______

កំំណត់់ហេ�តុុពន្យយល់់
� នូូវនាយកដ្ឋាានសុុវត្ថិិភា
កំំណែ�ធម្មមនុុញ្ញ ញនេះ�ះ នឹឹងបង្កើ�ើត
� ពសាធារណៈៈមួួយ
ដែ�លច្រ�បាច់់បញ្ចូលនូូវតួួ
នាទីី សុុវត្ថិិភា
� ពសាធារណៈៈ
�ូ
តាមរយៈៈការប្រើ��ើប្រា�ស់់វិ ិធីសា
ី ស្ត្រ�រសុុខភាពសាធារណៈៈមួួយ
ដែ�លនឹឹងត្រូ� ូវកំំណត់ឡើ់ �ងើ ដោ�យអភិិបាល និិងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុង។
ឹ ំដោ�យស្ននងការម្នាាក់់
នាយកដ្ឋាាននេះ�ះ នឹឹងត្រូ� ូវដឹកនាំ
ដែ�លនឹឹងត្រូ� ូវបានស្នើ�ើ�ឈ្មោះ�ះ�ដោ�យអភិិបាលក្រុ� ុង
និិងអនុុម័័តតែ�ងតាំ ំងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុង។
នាយកដ្ឋាានប៉ូូលី
� ស
ី និិងប្រ�ធាន នឹឹងត្រូ� ូវដកចេ�ញពីីធម្មមនុុញ្ញ ញក្រុ� ុង។
នាយកដ្ឋាានសុុវត្ថិិភា
� ពសាធារណៈៈ
អាចនឹឹងរួ ួមមាននូូវមន្ត្រី� ី�ប៉ូលី
ូ� ស
ី មួួយចំនួំ នួ
ប៉ុុ�ន្តែ�តែ ម្រូ�ូវការថវិ ិកាអប្បបបរមានឹងឹ ត្រូ� ូវលុុបបំំបាត់ចោ់ �ល។
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City Question 3 Context:
This ballot question is asking Minneapolis voters to
authorize the City Council to regulate rent control on
private residential property to make them more affordable.

City Question 3

Authorizing City Council To Enact Rent Control
Ordinance
Shall the Minneapolis City Charter be amended to authorize
the City Council to regulate rents on private residential
property in the City of Minneapolis, with the general nature
of the amendments being indicated in the explanatory note
below, which is made a part of this ballot?
YES ______
NO ______

Explanatory Note:
This amendment would authorize the City Council to
regulate rents on private residential property in the City
of Minneapolis by ordinance.
Provide that an ordinance regulating rents on private
residential property could be enacted in two different
and independent ways:
a. The City Council may enact the ordinance.
b. The City Council may refer the ordinance as a ballot
question to be decided by the voters for approval
at an election. If more than half of the votes cast
on the ballot question are in favor of its adoption,
the ordinance would take effect 30 days after the
election, or at such other time as provided in the
ordinance.

៣

បរិិបទនៃ�សំំណួួរថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី៣៖
សំំណួួរនៅ�លើ�ើសន្លឹឹក
� ឆ្នោ�ោតមួួយនេះ�ះ
ស្នើ�ើ�ឲ្យយអ្នក
ន បោះ�ះឆ្នោ�ោតក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីសផ្តតល់សិ
់ ទ្ធធ
ិ ឲ្យយក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុង
ក្នុុង
ការរឹ
ងការ
តម្លើ�ើ�ងថ្លៃ�ៃជួួ
លលើ
�ើ
សម្ប
បត្តិិ
នៅំ �ដ្ឋាានឯកជន
ឹតបណ្តឹឹ�
�លំ
�
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ឲ្យើ យតម្លៃ�ៃជួួលមានភាពសមរម្យយជាងមុុន។

សំំណួួរថ្នាាក់់ក្រុ� ុងទីី៣

ផ្តតល់់សិិទ្ធឲ្យយ
ធ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាក្រុ� ុងក្នុុង
� ការចេ�ញ
បទបញ្ជាារឹឹតបណ្តឹឹ� ងលើ�ើការតម្លើ�ើ�ងថ្លៃ�ជួ
ៃ ួល
តើ�ើធម្មមនុុញ្ញ ញក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីស
គួួរត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��ដើ�ើម្បីី�ផ្ផ្ត �ល់
ត សិ
់ ទ្ធធ
ិ ឲ្យយក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុងក្នុុង
� ការរឹ ឹតបណ្តឹឹ� ងលើ�ើការ
តម្លើ�ើ�ងថ្លៃ�ៃជួួលសម្បបត្តិិ�លំនៅំ �ដ្ឋាានឯកជននៅ�ក្នុុងក្រុ�
� ុងមីីនេ�អាប៉ូូ�លីីសដែ�រឬទេ�?
ព័័ត៌មានរួ
ញ្ញ ញនេះ�ះ មាននៅ�ក្នុុងផ្នែ�ែ
ួមអំំពីីកំណែ�ធម្មមនុុ
៌
ំ
� កកំំណត់ហេ់ �តុុពន្យយល់់
ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មនៃ�សន្លឹឹក
� ឆ្នោ�ោតនេះ�ះ។
យល់់ស្រ�ប ______
មិិនយល់់ស្រ�ប ______

កំំណត់់ហេ�តុុពន្យយល់់
កំំណែ�ប្រែ��ធម្មមនុុញ្ញ ញនេះ�ះនឹឹងផ្តតល់សិិទ្ធ
ធ � ុមប្រឹ�ឹក្សាា
់ ឲ្យយក្រុ
ក្រុ� ុងក្នុុ�ងការរឹ ឹតបណ្តឹឹ� ងលើ�ើការតម្លើ�ើ�ងថ្លៃ� ៃជួួល
សម្បបត្តិិលំ
� ស
� នៅំ �ដ្ឋាានឯកជននៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុងមីីនេ�អាប៉ូូលី
ី
តាមរយៈៈការចេ�ញបទបញ្ជាា។
ផ្តតល់ថាបទបញ្ជាាកំំ
ណត់ការ
់
់ តម្លើ�ើ�ងថ្លៃ� ៃជួួលសម្បបត្តិិលំ
� នៅំ �ដ្ឋាានឯកជន
អាចត្រូ� ូវអនុុវត្តតបានតាមរយៈៈវិ ិធីសា
ស្រ្ត�ត
ពី
រ
យ៉ា
ង
ី
ី ា
ដែ�លខុុសនិិងឯករាជ្យយពីីគ្នាា៖
ក. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុង អាចអនុុវត្តតបទបញ្ជាានេះ�ះ។
ខ. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុងអាចចាត់់តាំ ំងបទបញ្ជាានេះ�ះ ជាសំំនួរួ នៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត
ដែ�លនឹឹងត្រូ� ូវសម្រេ��ចឡើ�ងើ ដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត តាមរយៈៈការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
ប្រ�សិិនបើ�ើមានសំំលេ�ងច្រើ��ើនជាងពាក់់កណ្តាាល
នៃ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគាំ ំទ្រ�សំំណើ�ើរនេះ�ះ បទបញ្ជាានេះ�ះ នឹឹងចូូលជាធរមាន ៣០
ថ្ងៃ�បន្ទាា
ៃ ប់់ពីកា
ី របោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬ នៅ�ពេ�លផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងបទបញ្ជាា។
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