
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Brampton ăn mừng sự đa dạng văn hóa trực tuyến trong tháng lễ 
Ramadan  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 12 tháng 4 năm 2021) – Thành Phố Brampton ăn mừng sự đa dạng văn 
hóa trực tuyến trong dịp lễ Ramadan với các hoạt động trực tuyến diễn ra một tháng từ ngày 13 tháng 
4 đến ngày 12 tháng 5, trong đó có sự kiện tổ chức bữa iftar đặc biệt vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 4, từ 
7 giờ tối đến 8:30 tối. 

Tháng lễ Ramadan là tháng ăn chay, tịnh tâm và cầu nguyện của cộng đồng Hồi Giáo, những người 
theo đạo Hồi. Vì Brampton vẫn áp dụng lệnh Bắt Buộc Ở Nhà của Tỉnh Bang nên Thành Phố yêu cầu 
người dân tổ chức dịp lễ một cách an toàn và tham gia các hoạt động trực tuyến được lên kế hoạch 
trong tháng Ramadan, bao gồm: 

• Cộng đồng quyên góp bằng cách hợp tác với ngân hàng thực phẩm Brampton để thu gom thực 
phẩm không bị hư hỏng và đồ chơi được quyên góp trong tháng Ramadan để giúp đỡ những 
người gặp khó khăn 

• Nêu bật các khía cạnh văn hóa của tháng Ramadan thông qua các bài viết của cộng đồng 
• Nhấn mạnh vào các doanh nghiệp Brampton tại địa phương và cách hỗ trợ họ trong tháng 

Ramadan 
• Tham quan một nhà thờ Hồi Giáo tại Brampton qua mạng và thông điệp từ một Imam địa 

phương  
• Công thức nấu ăn, lời khuyên về sức khỏe và thể chất cho tháng Ramadan  

Trong tháng Ramadan, cộng đồng Hồi Giáo không ăn trong khoảng thời gian từ bình minh cho đến khi 
mặt trời lặn. Bữa iftar là một bữa ăn được tổ chức vào lúc mặt trời lặn, khi những người theo đạo Hồi 
kết thúc thời gian nhịn ăn mỗi ngày. 

Bữa Iftar năm nay bao gồm thông điệp chào mừng từ Thị Trưởng Patrick Brown, các Ủy Viên Thành 
Phố và thông điệp từ các nhà lãnh đạo cộng đồng và các imam địa phương. Lễ tổ chức bao gồm đọc 
kinh Quran, những phát biểu truyền cảm hứng, hát các bài nasheed, thông điệp chủ đạo về Tinh Thần 
Ramadan, dua, adhan (kêu gọi cầu nguyện) và ăn bữa iftar vào lúc 8 giờ tối. 

Mọi người có thể trải nghiệm lễ Ramadan trực tuyến từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5. Để tham 
gia, hãy truy cập: brampton.ca/experienceramadan.  

Năm 2020, Hội Đồng đã bỏ phiếu bác bỏ Luật về Tiếng Ồn của Thành Phố Brampton, cho phép các 
nơi thờ tự phát âm thanh hoặc rung chuông và rung chuông. Trong tháng lễ Ramadan năm nay, các 
nhà thờ Hồi Giáo sẽ được phép phát lớn lời kêu gọi cầu nguyện vào lúc 8 giờ tối hoặc lúc mặt trời lặn. 
Các nhóm cộng đồng hoặc tổ chức tôn giáo muốn yêu cầu nơi ở đặc biệt có thể liên hệ theo số 311. 
Các yêu cầu sẽ được nhân viên Thành Phố xem xét và do Hội Đồng phê duyệt. 

Trích dẫn 

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

“Chúng ta thật may mắn khi có một cộng đồng vô cùng đa dạng như vậy ở Brampton, với cơ hội công 
nhận và tôn vinh các mảnh ghép văn hóa thông qua các sự kiện đặc biệt như tháng lễ Ramadan. Hồi 
Giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và có hơn 60.000 tín đồ từ các cộng đồng đa dạng trong khắp 
Thành Phố của chúng ta.”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi muốn khuyến khích người dân trải nghiệm lễ Ramadan trong năm nay qua mạng bằng cách tham 
gia vào một số hoạt động được lên kế hoạch trực tuyến. Trong thời gian thực hiện lệnh Bắt Buộc Ở 
Nhà của Tỉnh Bang, mọi người có thể tổ chức tháng Ramadan an toàn tại chính ngôi nhà mình.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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