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Lễ Kỷ Niệm Ramadan 2021 
Ngày 13 Tháng 4, 2021 
 
Vào Ngày 12 Tháng 4, cộng đồng Hồi Giáo trên khắp thế giới chuẩn bị bắt đầu lễ ăn mừng 
Ramadan. PPS là một sở học chánh đa dạng và nhiều học sinh và gia đình của chúng tôi sẽ tham 
gia các buổi lễ kỷ niệm. 
 
Lễ kỷ niệm Ramadan là gì? 
Lễ Ramadan kỷ niệm sự phát hiện đầu tiên của Kinh Coran cho nhà tiên tri Muhammed. Đối với 
những người lớn Hồi Giáo, đây là thời gian để suy ngẫm về cuộc sống, cầu nguyện và nhịn ăn từ 
lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. 
 
Lễ Ramadan bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào? 
Lễ Ramadan năm nay bắt đầu từ Ngày 12 Tháng 4 và kết thúc vào Ngày 12 Tháng 5. 
 
Khi nào là ngày lễ Eid al-Fitr? 
Năm nay Eid al-Fitr sẽ xảy ra vào Ngày 12 Tháng 5 và đó là ngày ngừng việc nhịn ăn. Ngày này là 
ngày chính thức kết thúc tháng Ramadan. 
 
Lời chào hỏi 
Quý vị có thể chúc những người bạn theo đạo Hồi Happy Ramadan hoặc quý vị có thể chúc họ 
“Ramadan Mubarak”, tạm dịch là “Chúc một tháng Ramadan vui vẻ.” Quý vị cũng có thể chúc họ 
"Ramadan kareem", có nghĩa là "Chúc một tháng Ramadan hào phóng." Mong ước này gắn liền 
với tinh thần của mùa lễ: khuyến khích người tham gia làm từ thiện, giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn nhất, thăm người bệnh và làm nhiều việc tốt nhất có thể trong tháng 
Ramadan. 
 
Vào ngày cuối cùng của tháng Ramadan, là ngày lễ Eid-al-fitr, lời chào thay đổi thành "Eid 
Mubarak", có nghĩa là "Chúc ăn mừng ban phước". 
  
Ở trường: 

• Các học sinh và nhân viên có thể xin miễn tham gia vào các hoạt động để cầu nguyện. 
Thời gian này sẽ mất từ 5 đến 10 phút. Các học sinh và nhân viên cũng sẽ được phép cầu 
nguyện ngoài thời gian giảng dạy. 

• Phụ huynh/người giám hộ có thể viết thư xin phép cho học sinh vắng mặt có lý do trong 
các lớp học hoặc chương trình vào các buổi chiều thứ sáu để tham dự lễ Jumma (cầu 
nguyện ngày Thứ Sáu) tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. 

• Trẻ em không bắt buộc phải nhịn ăn trong tháng Ramadan cho đến khi các em đến tuổi 
trưởng thành. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, trẻ em thích tham gia và được khuyến 
khích thực hành nhịn ăn. Trẻ em thường nhịn ăn một phần trong ngày hoặc một ngày 
vào cuối tuần. 

• Giáo viên cần lưu ý rằng học sinh Hồi Giáo nhịn ăn có thể có năng lượng thấp hơn bình 
thường. 

• Đây là danh sách những cuốn sách quý vị có thể đọc để tìm hiểu thêm về tháng 
Ramadan. 
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Ramadan kareem "Chúc một tháng Ramadan hào phóng" cho cộng đồng Hồi Giáo PPS của chúng 
tôi! 
 
 

 
 


