HỎA TÁNG
VÀ TƯỞNG NIỆM

Book of Remembrance (Cuốn sách Tưởng niệm)
tại Fawkner Memorial Park

QUY TRÌNH HỎA TÁNG
The Greater Metropolitan Cemeteries Trust có một
nhà hỏa táng tại mỗi vùng – Altona Memorial Park ở
vùng phía tây, Fawkner Memorial Park ở vùng phía bắc,
và Lilydale Memorial Park ở vùng phía đông Melbourne.
Quy trình hỏa táng được quy định nghiêm ngặt. Chỉ có
một lễ hỏa táng diễn ra vào một thời điểm trong buồng
hỏa táng, và tất cả hồ sơ đều được đối chiếu trước, trong
khi và sau quy trình này. Các nhân viên hỏa táng tuân
thủ mọi hướng dẫn và quy trình nghiêm ngặt đối với mỗi
lễ hỏa táng.
Tro cốt có thể được chôn cất tại mộ phần, chôn trong
khu tưởng niệm tại nghĩa trang quý vị ưa thích,
trưng bày trong khu đặt tro cốt (columbarium),
rải trong khuôn viên nghĩa trang hoặc người thân
yêu lấy về. GMCT chỉ nhận chỉ thị của người đã ủy
quyền lễ hỏa táng.
Sau lễ hỏa táng, bất cứ khi nào quý vị đã sẵn sàng để
thực hiện các bước tiếp theo, xin quý vị tự nhiên liên hệ
với Customer Care Team để làm cuộc hẹn và thảo luận
về các lựa chọn của mình.

Tưởng niệm bằng tảng đá tại
Nghĩa trang Fawkner

Lăng mộ nhà nguyện tại
Nghĩa trang Templestowe

CHỌN HÌNH THỨC TƯỞNG
NIỆM TRO CỐT
Một hình thức tưởng niệm riêng giúp gia đình và bạn bè một
nơi có ý nghĩa để tới thăm và tưởng niệm người quá cố.
Các địa điểm của GMCT có vô vàn các vùng đất cảnh quan
và môi trường để quý vị có thể tưởng niệm người thân
yêu – từ hốc trên tường hoặc khu đặt tro cốt truyền thống
cho đến khung cảnh vườn tân thời với các chủ đề cây trồng
khác nhau. Nhờ có các lựa chọn khác nhau, quý vị có thể
chọn một hình thức tưởng niệm, khung cảnh và tấm bảng
tưởng niệm phản ánh tốt nhất cách quý vị muốn người
thân yêu của mình được tưởng niệm.
Quý vị có thể mua các hình thức tưởng niệm tro cốt
vĩnh cửu, có nghĩa là hình thức tưởng niệm này sẽ vẫn được
giữ nguyên, hoặc trong khoảng thời gian giới hạn 25 năm.
Một khi đã biết mình muốn hình thức tưởng niệm nào, xin
quý vị quý vị gọi điện thoại cho Đội ngũ Chăm sóc Khách
hàng của chúng tôi qua số 1300 022 298 để tìm hiểu xem
hình thức đó có còn hay không.

Vine of Remembrance tại
Nghĩa trang Lilydale

Tanderra Gardens tại Nghĩa trang Northern
— ví dụ về phong cách sân vườn bản xứ

CÁC HÌNH THỨC TƯỞNG NIỆM
BOOK OF REMEMBRANCE
(CUỐN SÁCH TƯỞNG NIỆM)
Được Chuyên gia Thư pháp của chúng tôi ghi vào Book of
Remembrance (Cuốn sách Tưởng niệm) là hình thức bổ
sung độc đáo hoặc thay thế hình thức tưởng niệm truyền
thống. Cuốn sách được bọc da này gồm có các trang giấy
tuyệt đẹp được viền cạnh và được trưng bày trong Holy
Angels Mausoleum – Chapel of St. Raphael. Cuốn sách này
được lật trang mỗi ngày.

BOULDER MEMORIAL
(TƯỞNG NIỆM BẰNG TẢNG ĐÁ)
Các tảng đá là hình thức tưởng niệm tự nhiên,
vững chắc và nổi bật, phù hợp với mộ phần đơn,
chung hoặc gia đình. Quý vị có thể đặt chúng riêng lẻ
hoặc trong khu vườn, và quý vị có thể chọn cây trồng
xung quanh sau khi hỏi ý kiến của đội ngũ nhân viên
làm vườn của chúng tôi.

CHAPEL CRYPT
Những hốc tưởng niệm này là hình thức tưởng niệm
rất đặc biệt và có thể tưởng niệm 8 hoặc 16 người quá
cố. Thợ xây có thể khắc chữ lên màn rập, và vì được đặt
bên trong nhà nguyện, chúng là hình thức tưởng niệm lý
tưởng cho các chuyến viếng thăm bất kể thời tiết.

COLUMBARIUM
Columbarium (Khu đặt tro cốt) là hình thức tưởng niệm
trang trí công phu để trưng bày các hũ đựng tro cốt sau
lớp kính hoặc tấm bảng đồng. Các khu đặt tro cốt của
GMCT tọa lạc bên trong lăng mộ ở Werribee Cemetery,
Fawkner Memorial Park và Preston Cemetery.

TƯỞNG NIỆM SÂN VƯỜN

Bức tường tưởng niệm
tại Nghĩa trang Burwood

Khu tưởng niệm bằng hoa
Khu vực rải tro cốt tại Nghĩa
hồng tại Nghĩa trang Werribee
trang Andersons Creek

Tưởng niệm bằng cây trồng
trong Nghĩa trang Fawkner

Tưởng niệm sân vườn là phong cách tưởng niệm tân
thời, gói gọn vẻ đẹp thiên nhiên tại các địa điểm của
GMCT. Mỗi nghĩa trang có các kiểu sân vườn khác nhau,
phù hợp để chôn cất tro cốt bao gồm cây trồng bản địa,
cây cảnh và thực vật lạ mắt. Những khu vườn này được
đội ngũ nhân viên làm vườn của chúng tôi chăm sóc
cẩn thận.

Mộ phần sân cỏ tại
Nghĩa trang Lilydale

MỘ PHẦN
Mộ phần không chỉ là cách thức truyền thống để chôn
cất người đã khuất. Tùy thuộc vị trí và loại mộ phần,
quý vị có thể chôn cất đến sáu tro cốt tại một mộ phần.
Muốn biết thêm thông tin về loại mộ phần có sẵn tại các
địa điểm của GMCT, xin quý vị tham khảo tài liệu Mọi
Điều Cần Biết Về An táng của chúng tôi, hoặc liên hệ với
Đội ngũ Phục vụ Khách hàng.

NICHE WALL (TƯỜNG TƯỞNG NIỆM)
Hốc là những hộp đựng nhỏ trong một bức tường được
xây để đặt tro cốt. Tro cốt được đặt vào hốc và niêm
phong bằng một tấm bảng đồng. Chúng tôi có vị trí đơn
và chung.

ROSE MEMORIAL
(TƯỞNG NIỆM BẰNG HOA HỒNG)
Hoa hồng là dấu hiệu tình yêu bất diệt và lòng tôn kính
bất tử, và là một cách đẹp để nhớ những người thân yêu
của quý vị. Những nơi tưởng niệm bằng hoa hồng phổ
biến này được đội ngũ nhân viên làm vườn của chúng tôi
cắt tỉa và chăm sóc.

CÁC KHU VỰC RẢI TRO CỐT VÀ
CÁC BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM
Nhiều người ưa chuộng rải tro cốt và trả tro cốt trở
về với cát bụi thay vì đặt vào một vị trí tưởng niệm.
Tùy thuộc địa điểm, các gia đình có thể muốn khắc vài
dòng chữ hoặc gắn một tấm bảng đồng nhỏ trên bức
tường tưởng niệm hoặc tảng đá để tưởng niệm người
thân mà tro cốt đã được phân tán.

TƯỞNG NIỆM BẰNG CÂY CỐI
Cây cối là biểu tượng bền bỉ của sức mạnh và che chở.
Tại các địa điểm của GMCT có nhiều loại cây khác nhau
mà quý vị có thể sử dụng để chôn cất đến bốn tro cốt,
vì vậy cây là hình thức tốt cho các gia đình muốn có nơi
tưởng niệm chung.
Xin lưu ý rằng các hình thức tưởng niệm sẽ khác nhau tùy theo
địa điểm quý vị chọn. Tại các nghĩa trang của chúng tôil nhiều khi
không có đủ tất cả các hình thức tưởng niệm. Xin quý vị liên hệ
với nhân viên Phục vụ Khách hàng qua số điện thoại liên quan ở
mặt kia để thảo luận các hình thức tưởng niệm quý vị muốn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN LÒNG
GIÚP QUÝ VỊ
Đội ngũ Phục vụ Khách hàng của chúng tôi sẵn sàng
giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
VĂN PHÒNG VÙNG NORTHERN
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
Memorial Park Fawkner (văn phòng khu vực)
• Nghĩa trang Coburg
• Nghĩa trang Keilor
• Nghĩa trang Northcote
• Nghĩa trang Northern
• Nghĩa trang Preston
VĂN PHÒNG VÙNG WESTERN
2-14 Doherty's Road
Altona North VIC 3025
Altona Memorial Park (văn phòng khu vực)
• Nghĩa trang Keilor
• Nghĩa trang Truganina
• Nghĩa trang Werribee
• Nghĩa trang Williamstown
VĂN PHÒNG VÙNG EASTERN
126-128 Victoria Road
Lilydale VIC 3140
Lilydale Memorial Park (văn phòng khu vực)
• Nghĩa trang Anderson’s Creek
• Nghĩa trang Burwood
• Nghĩa trang Emerald
• Nghĩa trang Healesville
• Nghĩa trang Lilydale Lawn
• Nghĩa trang Templestowe
• Nghĩa trang Yarra Glen

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

