
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

City Question 1
Government Structure: Executive Mayor-Legislative 
Council

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

YES ______

NO  ______

បរិបិទ នៃ� សំំណួួ ថ្នាា ក់់ ក្រុក់ងុ ទី១
សំណួំួរនៅ� នៅ�ើ សំន្លឹឹ�ក នៅ�ោ ត មួយួ នៅន្លឹះ
នៅសំោើ  ឲ្យយ អ្នោក នៅ�ះ នៅ�ោ ត �ប់់ បំ់�ត ់នៅ��ន្លឹវូ  គណួៈកម្មាា ធិិការប្រប់តបិ់តិបិ្រកងុ
ដែ��ប់ច្ចុុ�ប់បន្លឹ ោប្រតវូ �ន្លឹ   ផ្សំំនំៅ�ើង នៅ�យ សំម្មាជិកិ ប្រកមុួ ប្រប់�កា
ប្រកងុ ដែ��ជា  តណំាង ឲ្យយ សំង្កាា ត ់ដែ�� ពួកួ នៅគ រសំន់ៅ� នៅ�ើយផ្សំ�ិឲ់្យយ
អ្នភិ�ិ�ប្រកងុន្លឹវូសំទិ្ធិ ិអំិ្នណាច្ចុប់ដែន្លឹ ែមួនៅ�ើប្រគប់់នាយក�ា ន្លឹនានា ជិនំ្លឹសួំ វញិ។

សំំណួួរថ្នាា ក់ ់ក្រុក់ងុ ទី១ី
រចនាសម្ព័័�នរដ្ឋឋបាល៖
ក្រុ�មុ្ព័ក្រុ�ឹ�ាក្រុ�តិិ�តិិិ អភិិបាលក្រុ�ងុ-នីតិិក្រុ�តិិ�តិិិ

នៅតើ ធិមួាន្លឹ�ញ្ញ ញ ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំ
គរួ ប្រតវូ�ន្លឹ  ដែកដែប្រប់ នៅ�ើមួបើ ផឹ្លាសំប់់ិរូ  ទ្ធិប្រមួង់ រ�ា�� ឲ្យយ  នៅ� ជា ទ្ធិប្រមួង់ថ្មី ាើ មួយួ 
ដែ�� ��ក នានំៅ�យ ប្រកមុួប្រប់�កាប្រប់តបិ់តិ ិអ្នភិ�ិ�ប្រកងុ-ន្លឹើតបិ្រប់តបិ់តិិ
នៅ�ើមួបើ នៅផ្សំ េរ អំ្នណាច្ចុ ជាកល់ាក ់មួយួ ច្ចុនំ្លឹនួ្លឹ  ឲ្យយ នៅ� ��់ អ្នភិ�ិ� ប្រកងុ
នៅ�យ ន្លឹ�ង  ប្រប់មួ�ូផ្សំិ� ំអំ្នណាច្ចុ រ�ា�� នៅ�ើ នាយក�ា ន្លឹ ទាំងំអ្នសំ់
ឲ្យយ មួក នៅ� នៅប្រកាមួ អ្នភិ�ិ� ប្រកងុ
ន្លឹងិ�ប់់ បំ់�ត ់នៅ��   គណួៈកម្មាា ធិិការប្រប់តបិ់តិបិ្រកងុ ដែ�រ ឬនៅទ្ធិ?

យ�់ប្រសំប់ ______

មិួន្លឹ យ�់ ប្រសំប់ ______

What's on
the City of Minneapolis ballot
on November 2nd, 2021?

តើ�ើ មាន អ្វីីើ តើ�ើ�តើ�ើង តើ� ក្រុ�ងុ មីើតើនអាបូ៉ូ�លីើស  
តើ� ថ្ងៃ� ៃ ទីើ ២ ខែ� វិចិ្ឆិ ិ�កា ២០២១?
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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.

ការ បោះ�ះបោះ�ោត សម្រា�ប់ ់ម្រា�ងុ មីីបោះ�អាប់ូ�លីសី
�ងឹ ម្រាតវូ ម្រាប់ម្រា�តឹ ត បោះ�ងី បោះ� ថ្ងៃ� ៃទី ី២  ខែ� វចិ្ឆិ ិ�កា ២០២១។
តខំែ�ង  ខែ�លី �� បោះ� បោះលី ីស� ឹ�ឹ បោះ�ោ តនា  �ោ  ំបោះ�ះ  រមួី �� តខំែ�ង អភិ��លី ម្រា�ងុ
ម្រា�មុីម្រាប់�ឹា ម្រា�ងុ ��ងម្រា�មុីម្រាប់�ឹា ស�ួ ��ងការ �សំា� ត។
បោះ�� អោ� អាច្ឆិ ទីទីលួី �ត័�៌� ប់ខែ� ែមី អ�ំ ីការ បោះ�ះបោះ�ោត បោះ� ម្រា�ងុ មីីបោះ�អាប់ូ�លីសី ��
តាមីរយៈៈខែវប់សាយៈ vote.minneapolismn.gov។
សម្រា�ប់ ់ជំ�ំយួៈ ខែ� ោ� ��ឹ ជំញ្ជូូ�� ��ងប់�ខែម្រាប់ ភាសា
ស�មី ទា�ទ់ីង មី�កា� ់ អង គការសី�ី (SEAD) តាមី រយៈៈ ទី�រស�័ ទ បោះលី�
612-987-7313 សម្រា�ប់អ់ោ� ប់�ខែម្រាប់ ភាសា មូីងី ខែ� ែរ ឡាវ ឬ បោះវៀតណាមី។



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.

បរិបិទ នៃ� សំំណួួរិ ថ្នាា ក់់ ក្រុក់ងុ ទី២៖
សំណួំួរនៅ� នៅ�ើ សំន្លឹឹ�ក នៅ�ោ ត មួយួ នៅន្លឹះ
នៅសំោើ ឲ្យយ អ្នោក នៅ�ះ នៅ�ោ ត ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំ នៅធិើើ ការ នៅប្រជិើសំនៅរ ើសំ
រវាង ការ រកា ទ្ធិ�ក ន្លឹវូទ្ធិប្រមួង់  នាយក�ា ន្លឹ បូ់�ូើសំ ប្រកងុសំពួើថ្ងៃថ្មី ៃ
ឬ ក ៏ប់ិរូ នាយក �ា ន្លឹ នៅន្លឹះនៅច្ចុញ
នៅ�យ ជិនំ្លឹសួំ មួកវញិ ន្លឹវូ នាយក�ា ន្លឹ សំ�វត ែភិាពួ សាធារណួៈដែ��
 នៅប្រប់ើប្រ�សំ ់ន្លឹវូ វធិិើសាប្រសំសិំ�ខភាពួសាធារណួៈវញិ។

សំំណួួរថ្នាា ក់ ់ក្រុក់ងុ ទី២ី
នាយ�ដ្ឋាឋ ន សវុតិិិភាព សាធារណៈៈ

នៅតើធិមួាន្លឹ�ញ្ញ ញ ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំ  គរួ ប្រតវូ �ន្លឹ ដែកដែប្រប់
នៅ�ើមួបើ បំ់�តន់ៅ�� ន្លឹវូ  នាយក�ា ន្លឹ បូ់�ូើសំ ប្រកងុ
នៅ�ើយ ជិនំ្លឹសួំ មួក វញិ នៅ�យ  នាយក �ា ន្លឹ សំ�វត ែភិាពួ សាធារណួៈ
ដែ�� នៅប្រប់ើប្រ�សំ ់ន្លឹវូ  វធិិើសាប្រសំសិំ�ខភាពួសាធារណួៈ � ៏ទ្ធិ�ូទំ្ធិលូាយ មួយួ
កោ�ង ការ  បំ់នៅពួញ តនួាទ្ធិើ នានា រប់សំ ់នាយក �ា ន្លឹ ថ្មី ាើ មួយួ នៅន្លឹះ
ដែ�� ន្លឹ�ង ប្រតវូ កណំួត ់នៅ�ើង នៅប្រកាមួ  ប់ទ្ធិប់ញ្ជាា  ពួើ  អ្នភិ�ិ� ប្រកងុ ន្លឹងិប្រកមុួ ប្រប់�កា
ប្រកងុ; ដែ�� ន្លឹ�ង មិួន្លឹ សំែតិ នៅ� នៅប្រកាមួ អំ្នណាច្ចុ ផិ្លាច្ចុ ់មួ�ខ
រប់សំ ់អ្នភិ�ិ� ប្រកងុ ច្ចុនំៅ�ះ  ការ ប់នៅងាើត  ការ ដែថ្មីទាំ ំន្លឹងិការ ប់ញ្ជាា រប់សំ់
នាយក�ា ន្លឹ នៅន្លឹះ ; ន្លឹងិដែ�� អាច្ចុ រមួួ ម្មាន្លឹ ន្លឹវូ មួន្រ្តីន្លឹិើសំន្លឹិភិាពួ
(មួន្រ្តីន្លឹិើបូ់�ូើសំ) ប្រប់សំនិ្លឹ នៅប់ើ ��ំច្ចុ ់ ក ោ�ង ការ បំ់នៅពួញ តនួាទ្ធិើ រប់សំ ់ខឹនួ្លឹក ោង ការ រកា
សំ�វត ែភិាពួ សាធារណួៈដែ�រ ឬដែទ្ធិ? ពួត័ម៌្មាន្លឹ រមួួអំ្នពួើ កដំែណួ ធិមួាន្លឹ�ញ្ញ ញ នៅន្លឹះ
ម្មាន្លឹនៅ�   ក ោ�ង ដែផ្សំ ោក កណំួត ់នៅ�ត� ពួន្លឹយ�់  ដែផ្សំ ោក ខាង នៅប្រកាមួ ថ្ងៃន្លឹ សំន្លឹឹ�ក នៅ�ោ ត នៅន្លឹះ។

យ�់ប្រសំប់ ______

មិួន្លឹ យ�់ ប្រសំប់ ______

កំ់ណួត់់ហេ�តុ់ ព�យល់់
�ខំែ� ធមី ែ�ញី្ជូ ញបោះ�ះ �ងឹ ប់បោះង ើតី ��វ នាយៈ�ដ្ឋាា � សវីត ែ�ភា� សាធារ�ៈ មីយួៈ
ខែ�លី ម្រាច្ឆិ�ច្ឆិ ់ ប់ញ្ជូ ូ�លី ��វ តនួាទី ី  សវីត ែ�ភា� សាធារ�ៈ
តាមី រយៈៈ ការ បោះម្រាប់មី្រា�ស ់វធិសីាម្រាស ត ស�ីភា� សាធារ�ៈ មីយួៈ
ខែ�លី �ងឹ ម្រាតវូ ��ំត ់បោះ�ងី  បោះដ្ឋាយៈ អភិ��លី ��ងម្រា�មុី ម្រាប់�ឹា ម្រា�ងុ។
នាយៈ�ដ្ឋាា� បោះ�ះ �ងឹ ម្រាតវូ ��ឹនា ំបោះដ្ឋាយៈ ស ោងការ �ោ�់
ខែ�លី �ងឹ ម្រាតវូ �� បោះស ោ ីបោះ�ែះ   បោះដ្ឋាយៈ អភិ��លី ម្រា�ងុ
��ងអ�ម័ីីត ខែតង តាងំ បោះដ្ឋាយៈ ម្រា�មុី ម្រាប់�ឹា ម្រា�ងុ។
នាយៈ� ដ្ឋាា � ប់ូ�លីសី ��ងម្រាប់ធា� �ងឹ ម្រាតវូ �� បោះច្ឆិញ � ី ធមី ែ�ញី្ជូ ញ ម្រា�ងុ ។
នាយៈ�ដ្ឋាា � សវីត ែ�ភា� សាធារ�ៈ
អាច្ឆិ �ងឹ រមួី �� ��វមីន្ត្រី� ត ី ប់ូ�លីសី មីយួៈ ច្ឆិ�ំ�ួ
ប់ូខីែ� ត តម្រាមីវូការ�វកិាអប់បប់រ��ងឹម្រាតវូលីបី់ប់�ំត ់បោះ�លី។
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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.

បរិបិទ នៃ� សំំណួួរិ ថ្នាា ក់់ ក្រុក់ងុ ទី៣៖
សំណួំួរនៅ� នៅ�ើ សំន្លឹឹ�ក នៅ�ោ ត មួយួ នៅន្លឹះ
នៅសំោើ ឲ្យយ អ្នោក នៅ�ះនៅ�ោ ត ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំ ផ្សំ�ិ ់សំទិ្ធិ ិឲ្យយ ប្រកមុួ ប្រប់�កា ប្រកងុ
ក ោ�ង ការ រតឹប់ណិួ� ងការ តនៅមួឹើង ថ្ងៃថ្មីជឹិ�ួ នៅ�ើសំមួបតិ�ិនំៅ��ា ន្លឹឯកជិន្លឹ
នៅ�ើមួបើ នៅធិ ើើ ឲ្យយ តថ្ងៃមួ ឹជិ�ួ ម្មាន្លឹ ភាពួ សំមួរមួយ ជាង មួ�ន្លឹ។

សំំណួួរ ថ្នាា ក់ ់ក្រុក់ងុ ទី៣ី
ផ្តល់ិ សិទ្ធធ ឲ្យយ ក្រុ�មុ្ព័ ក្រុ�ឹ�ា ក្រុ�ងុ�ុងុ ការ ចេចញ
�ទ្ធ�ញ្ជាា  រតឹិ�ណឹិៈង ចេលីការ តិចេម្ព័ើីង ថ្លៃ�ើជួួល

នៅតើធិមួាន្លឹ�ញ្ញ ញ ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំ
គរួ ប្រតវូ �ន្លឹ ដែក ដែប្រប់នៅ�ើមួបើ ផ្សំ ត�ិ ់សំទិ្ធិ ិឲ្យយ ប្រកមុួ ប្រប់�កា ប្រកងុក ោ�ង ការ រតឹប់ណិួ� ង នៅ�ើការ
តនៅមួឹើង ថ្ងៃថ្មីជឹិ�ួ សំមួបតិ�ិនំៅ��ា ន្លឹឯកជិន្លឹនៅ� កោ�ង ប្រកងុ មួើនៅន្លឹអាបូ់�ូើសំដែ�រ ឬនៅទ្ធិ?
 ពួត័ម៌្មាន្លឹ រមួួអំ្នពួើ កដំែណួ ធិមួាន្លឹ�ញ្ញ ញ នៅន្លឹះ  ម្មាន្លឹនៅ�   ក ោ�ង ដែផ្សំ ោក កណំួត ់នៅ�ត� ពួន្លឹយ�់
ដែផ្សំ ោក ខាង នៅប្រកាមួ ថ្ងៃន្លឹ សំន្លឹឹ�ក នៅ�ោ ត នៅន្លឹះ។

យ�់ប្រសំប់ ______

មិួន្លឹ យ�់ ប្រសំប់ ______

កំ់ណួត់់ហេ�តុ់ ព�យល់់
�ខំែ�ខែម្រាប់ធមី ែ�ញី្ជូ ញ បោះ�ះ�ងឹ � តលី ់ស�ទី ធ ឲ្យយ  ម្រា�មុី ម្រាប់�ឹា
ម្រា�ងុ� ោងី ការ រតឹប់�តឹ ង បោះលីកីារ តបោះមី ឹីង ថ្ងៃ�ជឹំលួី 
សមីបត ត�លីបំោះ�ដ្ឋាា �ឯ�ជំ�បោះ� � ោងី ម្រា�ងុ មីីបោះ�អាប់ូ�លីសី 
តាមីរយៈៈការ បោះច្ឆិញ ប់ទីប់ញូ្ជា។

� តលី ់ ថាប់ទីប់ញូ្ជា ��ំត ់ការ តបោះមី ឹីង ថ្ងៃ�ជឹំលួី សមីបត ត�លីបំោះ�ដ្ឋាា �ឯ�ជំ� 
អាច្ឆិម្រាតវូ អ�វីត ត �� តាមីរយៈៈ វធិសីាម្រាស ត �រី យូ៉ាង  
ខែ�លី �សី ��ងឯ�រាជំយ � ីគ្នាោ ៖

ម្រា�មុីម្រាប់�ឹា ម្រា�ងុ អាច្ឆិ អ�វីត ត ប់ទីប់ញូ្ជា បោះ�ះ។
ម្រា�មុីម្រាប់�ឹាម្រា�ងុអាច្ឆិ�តត់ាងំប់ទីប់ញូ្ជាបោះ�ះ ជាស�ំរួបោះ� បោះលីសី� ឹ�ឹបោះ�ោ ត
ខែ�លី�ងឹ ម្រាតវូសបោះម្រាមីច្ឆិបោះ�ងី បោះដ្ឋាយៈអោ�បោះ�ះបោះ�ោត តាមីរយៈៈ ការ បោះ�ះបោះ�ោត។ 
ម្រាប់ស��បោះប់�ី� សបំោះលីងបោះម្រាច្ឆិ�ី ជាង ពា��់ណាត លី
ថ្ងៃ� អោ� បោះ�ះបោះ�ោត គ្នាមំ្រាទី សបំោះ�ីរ បោះ�ះ ប់ទីប់ញូ្ជា បោះ�ះ �ងឹច្ឆិ�លីជាធរ�� ៣០
ថ្ងៃ� ៃប់នាទប់�់កីារបោះ�ះបោះ�ោត ឬ បោះ�បោះ�លីបោះ�េងបោះទីៀត
��ច្ឆិ��ខែច្ឆិងបោះ�� ោងីប់ទីប់ញូ្ជា។
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