NGHĨA TRANG FAWKNER &
NGHĨA TRANG NORTHERN

Garden of Eternal Memories
(Khu vườn Kỷ niệm Trường cửu), Fawkner

NGHĨA TRANG FAWKNER

Ngôi mộ kiểu ‘Vault’, Fawkner

CÁC HÌNH THỨC AN TÁNG VÀ TƯỞNG NIỆM

Trong hơn 100 năm qua, Nghĩa trang Fawkner
đã phục vụ dân chúng tiểu bang Victoria.
Nghĩa trang này đã được khai trương vào năm
1906, với lần an táng đầu tiên diễn ra vào ngày
10 tháng 12 năm 1906 và với diện tích 113
héc-ta, chúng ta có thể nói rằng nghĩa trang này
là một trong những nghĩa trang lớn nhất tại Úc.
Nghĩa trang Fawkner có lịch sử nhiều đổi mới
và đi tiên phong trong ngành nghĩa trang tiểu
bang Victoria bao gồm xây dựng nhà hoả táng
hiện đại được xây dựng đặc biệt đầu tiên tại tiểu
bang Victoria vào năm 1926 và bắt đầu xây lăng
mộ công cộng lớn và lăng mộ tư nhân trang trí
công phu tại Úc.

Tùy thuộc nhu cầu, khách hàng có thể đặt mua trước một
số loại ngôi mộ và hầm mộ, trong khi những loại mộ khác
chỉ có thể mua khi đến lúc tổ chức tang lễ. Mọi thắc mắc
về các loại mộ sẵn có, xin liên hệ Customer Care Team
(Đội ngũ Phục vụ Khách hàng) qua số 1300 022 298.

CÁC CƠ SỞ

SÂN CỎ NHÀ NGUYỆN

Nghĩa trang Fawkner có ba nhà nguyện phi giáo
phái nằm giữa các cây cối bản địa và cây trồng.
Được nâng cấp vào năm 2015, các nhà nguyện
Fawkner là nơi hiện đại và đương đại giúp các gia
đình có môi trường thanh thản và yên tĩnh để
tổ chức tang lễ hoặc tưởng niệm. Sau đám tang
hoặc dịch vụ mai táng, các gia đình có thể cùng
thân nhân và bạn bè thư giãn và hồi tưởng bên
chén trà và thức uống/thức ăn nhẹ tại Historic
Tea Room (Phòng Uống Trà Lịch sử) đầy đủ tiện
nghi và thích hợp để mọi người sử dụng, hoặc
tại Commemoration Function Centre (Trung tâm
Lễ lạc Tưởng niệm) trong Nghĩa trang Northern
nằm ở bên kia đường.
Nằm cạnh Khu vườn Alder Court yên bình, các
nhà nguyện GMCT là nơi xe lăn ra vào được
và có hệ thống nghe nhìn và thiết bị thâu âm.
Tại đây có nhiều chỗ đậu xe và ba nhà nguyện có
số lượng chỗ ngồi nhiều ít khác nhau để phục vụ
các dịch vụ đông người hoặc ít người.

BOOK OF REMEMBRANCE
(CUỐN SÁCH TƯỞNG NIỆM)
Được đặt dưới kính trong Chapel of the Archangel
Raphael, Holy Angels Mausoleum, là Book of
Remembrance (Cuốn sách Tưởng niệm) được bọc da,
viền cạnh. Các trang tuyệt đẹp viết bởi Chuyên gia Thư
pháp của chúng tôi ghi những tang lễ diễn ra vào những
ngày đáng nhớ. Cuốn sách này được lật trang mỗi ngày.

Những mộ phần sân cỏ mới, thượng hạng này nằm ở vị
trí tốt, cạnh các nhà nguyện Fawkner và có các tấm bảng
đồng gắn trên bục đá hoa cương (granite) ‘chữ nhật’.

Trung tâm Nhà nguyện, Fawkner

• Rose memorials (Tưởng niệm bằng Hoa Hồng)
• Tree memorials (Tưởng niệm bằng cây trồng)
• Wall niches (Tưởng niệm trên Vách)
• Garden niches (Tưởng niệm bằng Mảnh Vườn)
• Boulder Memorials (Tưởng niệm bằng tảng đá)

KHU VƯỜN KỶ NIỆM TRƯỜNG CỬU GÓC RIÊNG
DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Nằm trong Garden of Eternal Memories (Khu vườn Kỷ
niệm Trường cửu) yên tĩnh và thiết kế đẹp (cũng có tại
Edendale trong Nghĩa trang Northern), những ngôi mộ
gia đình này có thể được đánh dấu bằng bia mộ một
nửa hoặc một tấm bảng đồng gắn vào tảng đá đặc biệt.
Có thể mai táng đến bốn lần.

LĂNG MỘ CÔNG CỘNG

Nghĩa Trang Fawkner đã dành riêng những khu vực
đặc biệt để chôn cất trẻ em, hoặc tro cốt của các em.
Những nơi này được tưởng niệm bằng các tấm bảng
tưởng niệm và bia mộ.

KHU VƯỜN TỔ TIÊN NGƯỜI HOA

LĂNG MỘ TƯ NHÂN

Chinese Ancestral Garden (Khu vườn Tổ tiên Người Hoa)
là cơ hội có một không hai để mua mộ cá nhân, mộ song
song, và xây bia mộ chung để đánh dấu những ngôi mộ
này. Bao gồm đài tưởng niệm những người Hoa-Úc tiên
phong đầu tiên, đây là nơi được nhiều người ưa chuộng.

Nghĩa trang Fawkner đã dành riêng một ít đất để xây
lăng mộ tư nhân. Cùng với kiến trúc sư riêng của mình,
quý vị có cơ hội tạo ra một kiến trúc tưởng niệm lâu dài
của gia đình cho nhiều thế hệ.

TƯỞNG NIỆM TRO CỐT

Nằm gần Holy Angels Mausoleum, Vaults (Hầm mộ) là
những ngôi mộ bê-tông toàn bộ, giúp các gia đình có thể
xây mộ trang trí công phu, kèm những đặc điểm trang trí
truyền thống để tưởng niệm thân nhân.

Khuôn viên rộng lớn của nghĩa trang Fawkner có vô số
các hình thức mai táng và tưởng niệm tro cốt để quý vị
tham khảo.

NGHĨA TRANG NORTHERN
Khi các vùng dân cư phía bắc Melbourne tiếp tục mở
rộng, ta có thể thấy rằng Nghĩa trang Fawkner chắc chắn
sẽ không đủ đất để phục vụ nhu cầu của cộng đồng trong
tương lai. Nghĩa trang Northern đã được thành lập trên
mảnh đất nằm sát Nghĩa trang Fawkner để phục vụ nhu
cầu ngày càng tăng của người dân.

• Columbaria (Holy Family Mausoleum)

Tất cả các vị trí trong Holy Angels Mausoleum giờ đây đã
bán hết. GMCT sắp khởi công xây dựng ở giai đoạn thứ
tư công trình kiến thiết Holy Angels. Phần bổ sung mới
sẽ phản ánh thiết kế hiện đại của tòa nhà hiện tại, dự
kiến sẽ hoàn tất vào năm 2016/17. Hiện nay chúng tôi
đang nhận ý muốn đặt mua và đợt bán “trước xây cất”
dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2016.

KHU VỰC TRẺ EM

Trung tâm Cà phê Tưởng niệm

HẦM MỘ (VAULTS)

Nằm giữa khu vườn đẹp mắt, Nghĩa trang Northern tọa
lạc tại địa điểm yên bình dọc Merlynston Creek. Con suối
và hồ thiên nhiên này là nơi có nhiều loài chim nước,
tạo ra môi trường tự nhiên yên bình để yên lặng tưởng
niệm. Hiện nay các công việc quy hoạch đang được thực
hiện để mở rộng ranh giới Nghĩa trang Northern, nâng
tổng diện tích nghĩa trang lên thành 94 hec-ta. Kết hợp
với Nghĩa trang Fawkner, diện tích này tương đương với
hơn 200 ha đất mai táng yên bình để phục vụ nhu cầu
của các thế hệ mai sau.

CÁC CƠ SỞ
Nghĩa trang Northern sử dụng các nhà nguyện phi giáo
phái của Nghĩa trang Fawkner và cũng cung cấp nhiều
tiện nghi cho khách tới thăm như mái hiên, nhà tròn
và các khu vườn bản xứ dành cho những khoảnh khắc
tưởng niệm yên bình. Tại đây còn có Trung tâm Lễ lạc
Tưởng niệm và quán Cà phê, là khu phức hợp gồm có
hai phòng rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi để tổ chức
lễ lạc dành cho các tập tục canh thức và tưởng niệm, và
một quán cà phê công cộng, có chỗ ăn uống ngoài trời.
Commemoration Function Centre (Trung tâm Lễ lạc
Tưởng niệm) có các thực đơn đương đại và truyền
thống để phục vụ các khẩu vị khác nhau, và hai
phòng tổ chức lễ lạc có thể kết hợp lại để phục vụ
các dịch vụ đông người.

Edendale, Nghĩa trang Northern

Khu Hồi giáo Hoddle, Nghĩa trang Northern

CÁC HÌNH THỨC AN TÁNG VÀ TƯỞNG NIỆM

MỘ XÂY

Tùy thuộc nhu cầu, khách hàng có thể đặt mua trước
một số loại ngôi mộ và hầm mộ, trong khi những loại
mộ khác chỉ có thể mua khi đến lúc tổ chức tang lễ.
Muốn biết thêm chi tiết về các loại mộ sẵn có, xin liên
hệ Customer Care Team (Đội ngũ Phục vụ Khách hàng)
qua số 1300 022 298.

Những ngôi mộ này là kiểu mộ truyền thống của ngôi
mộ đất. Nhờ có nền móng chung, mỗi ngôi mộ có thể
xây dựng bằng gạch, thường là bằng đá hoa cương
(granite) hoặc lề đá cẩm thạch, bệ và bia.

KHU VỰC TRẺ EM
Nghĩa trang Northern cũng có những khu vực đặc biệt
dành riêng để chôn cất trẻ em, hoặc tro cốt của các em.
Những khu vực sân cỏ này được trang trí bằng những
tác phẩm điêu khắc phản ánh thời thơ ấu và tuổi trẻ.

KHU VƯỜN TANDERRA
Khu vườn cảnh thiên nhiên nhiều đá và gồ ghề này
được dành riêng để chôn tro cốt. Nằm cạnh quán cà
phê, khách tới thăm khu vực này có thể thưởng thức
ly cà phê dưới ánh nắng và trong không khí trong lành
với tầm nhìn ra khắp các cây trồng bản địa tuyển chọn,
các lối đi khúc khuỷu và những tảng đá tưởng niệm.

EDENDALE
Nằm trong khu vực sân cỏ gọn gàng kế cạnh vùng
cây cỏ tự nhiên và chim chóc của Merlynston Creek,
Edendale giúp các gia đình có cơ hội tạo ra nơi tưởng
niệm ấn tượng và trang trọng cho người thân yêu
bằng bia mộ sân cỏ thượng hạng. Các lô gia đình
cũng có sẵn để mai táng đến năm lần.

TẤM BIA MỘ SÂN CỎ
Tấm bia là vật tưởng niệm kinh điển và vượt thời gian,
và những ngôi mộ sân cỏ này giúp các gia đình khắc
ghi thông điệp của họ trên tấm bảng đồng. Tấm bảng
này sẽ được đặt ở đầu ngôi mộ và, tùy thuộc khu vực,
được đặt trên nền riêng, bê-tông hoặc bục nghiêng.

BIA MỘ SÂN CỎ
Một trong những loại mộ phổ biến nhất là ngôi mộ sân
cỏ với tấm bia và dòng chữ khắc ghi. Vì nhu cầu cao,
loại mộ này hiện nay không có.

LONSDALE (HỆ THỐNG MAI TÁNG HIỆN ĐẠI)
Khu vực Lonsdale giúp chung ta có cách thức mai táng
sáng tạo và hiện đại. Ngôi mộ là vòm bê tông bán phần
sàn đất, nhưng nắp hầm mộ được phủ cỏ để tạo ra vẻ
ngôi mộ sân cỏ.

NGÔI MỘ DI SẢN
Thỉnh thoảng, những ngôi mộ chưa sử dụng ở tại
các khu vực được nhiều người ưa chuộng trong
Nghĩa trang Fawkner và Nghĩa trang Northern có
thể sẽ được bán. Nếu thích các khu di sản, quý vị
hãy liên hệ Đội ngũ Phục vụ Khách hàng qua số
1300 022 298 để đăng ký ý thích của mình.

CHÚNG TÔI LUÔN
SẴN LÒNG GIÚP QUÝ VỊ
Quý vị tự nhiên liên hệ Đội ngũ Phục vụ Khách hàng
để biết thêm chi tiết hoặc lấy hẹn.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan tới Nghĩa trang
Fawkner và Nghĩa trang Northern đều do văn phòng
hành chính bên trong các cửa chính của Nghĩa trang
Fawkner giải đáp.

1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
GIỜ HÀNH CHÍNH
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng — 5:00 chiều
Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9:00 sáng — 4:00 chiều
Lối vào Nghĩa trang Northern là ở:
56 Box Forest Road, Glenroy VIC 3046
GIỜ GIẤC THĂM VIẾNG
7:00 sáng — 5:30 chiều (Mùa Đông)
7:00 sáng — 7: 30 tối (Ngoài Mùa Đông)
Nếu cần có thông dịch viên trong buổi hẹn của mình,
khi lấy hẹn xin quý vị báo cho Đội ngũ Phục vụ Khách
hàng của chúng tôi biết.

Nếu bị khiếm thính hoặc nói khó khăn, quý vị hãy
liên lạc với chúng tôi qua National Relay Service
(Dịch vụ Tiếp vận Toàn quốc):
Người sử dụng TTY 133 677
Người sử dụng Dịch vụ Nói và Nghe 1300 555 727
Người sử dụng Dịch vụ Tiếp vận qua Internet
kết nối với www.relayservice.gov.au
Người sử dụng Dịch vụ Tiếp vận Video chọn điểm
liên lạc tiếp vận video NRS có sẵn trên Skype
Người sử dụng Dịch vụ Tiếp vận SMS 0423 677 767

Dịch vụ Thông dịch viên 03 9280 0757

