منتزه  FAWKNERالتذكاري ومنتزه
المناطق الشمالية التذكاري

حديقة الذكريات الخالدةFawkner ،

منتزه فوكنر التذكاري

ظ ّل منتزه  Fawknerالتذكاري ألكثر من  100سنة يخدم سكان
فكتوريا .اُنشئت المقبرة في عام  ،1906حيث تمّت أول عملية
دفن في  10ديسمبر/كانون األول  .1906وتبلغ مساحة المنتزه
 113هكتار ،فهو يُعد أحد أكبر المدافن في أستراليا .ويتمتع منتزه
 Fawknerالتذكاري بتاريخ من االبتكار والريادة في مجال
المدافن في فكتوريا ،بما في ذلك إنشاء أول محرقة حديثة خاصة
في فكتوريا في عام  ،1926وإنشاء األضرحة العامة الكبرى
واألضرحة الخاصة المزخرفة في أستراليا.

المـرافـق
يضم منتزه  Fawknerالتذكاري ثالثة مرافق دينية غير طائفية
قابعة بين مجموعة من النباتات المحلية والمزروعات .وقد ت ّم تجديد
مرافق  Fawknerالدينية في عام  ،2015وهي عبارة عن مساحات
حديثة ومعاصرة توفر مالذاً هادئا ً لألسر إلقامة مراسم جنازة أو
تأبين .وبعد مراسم الجنازة أو الدفن ،بإمكان األسر االسترخاء
واستعادة الذكريات مع أفراد العائلة واألصدقاء مع تناول كوب من
الشاي والمرطبات في غرفنا التاريخية الممهدة والمجهزة تجهيزاً
جيداً لتناول الشاي ،أو في مركز مراسم التأبين الواقع في منتزه
المناطق الشمالية التذكاري في الجهة المقابلة من الشارع.
تقع مرافق  GMCTجوار  Gardens Alder Courtالهادئة ،وهي
مزودة بتجهيزات لمستخدمي الكراسي المتحركة وتجهيزات سمعية
وبصرية وأجهزة تسجيل .وفيها مواقف سيارات واسعة وثالثة
مرافق دينية تحتوي على كراسي جلوس بأحجام مختلفة الستيعاب
الخدمات متنوعة األحجام.

القبور بنظام “القبو”Fawkner ،

خيارات الدفـن والتأبين

تتوفر بعض أنواع القبور وال ُكوى حسب الطلب لشرائها مسبقاً ،بينما
تتوفر أنواع أخرى للشراء فقط عندما يحين الوقت لترتيب مراسم الجنازة.
لالستفسار عن األنواع المتوفرة ،يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء
لدينا على الرقم .1300 022 298
دفتر الذكريات
يقع تحت حاجز زجاجي في كنيسة  ،Archangel Raphaelضريح المالئكة
المقدس ) ،(Holy Angels Mausoleumوهو عبارة عن مُجلّد مُذهَّب األطراف
مخصّص لتدوين الذكريات .نقشت صفحاته الجميلة بيد كبير خطاطينا الماهر،
مع تدوين ذكريات ذات تواريخ مهمة .ويتم تقليب الصفحات يومياً.
المرافق الدينية في المنطقة العشبية
تقع هذه المقابر الجديدة الفاخرة في منطقة عشبية في موقع رئيسي مجاور
لمرافق فوكنر الدينية ،وتحتوي على ألواح تعريفية برونزية مثبتة على دفتر
“سطحي” من الجرانيت.

مقهى المركز التذكاري

مجمع المرافق الدينيةFawkner ،

• ُنصُب تذكارية مُزيَّنة بالورود
• ُنصُب تذكارية محفوفة باألشجار
• ُكوى حائطية
• ُكوى في الحديقة
• ُنصُب تذكارية حجرية
• مقابر وثنية (كولمباريوم) (ضريح العائلة المُقدّس)
حديقة التجاويف العائلية للذكريات الخالدة
تقع هذه المدافن العائلية الترابية في حديقة للذكريات الخالدة هادئة ومصممة
بشكل جميل (تتوفر أيضا ً في  Edendaleفي منتزه المناطق الشمالية التذكاري)،
ويمكن تمييز هذه القبور بشواهد نصفية أو ألواح برونزية مثبتة على حجر
تزييني .تتسع ألربعة مدافن.

المخصصة لمدافن األطفال
األماكن
ّ
ت ّم تخصيص أماكن خاصة في منتزه  Fawknerالتذكاري لمدافن األطفال أو
لوضع بقايا رفاتهم المحروقة .ويتم تمييز هذه المناطق بمجموعة من األلواح
المعدنية وشواهد تذكارية حجرية.

األضرحة العامة
ت ّم بيع كل المواضع في ضريح المالئكة المقدس ).(Holy Angels Mausoleum
وسوف تبدأ  GMCTأعمال البناء في المرحلة الرابعة من تطوير ضريح المالئكة
المقدس .وسوف تعكس اإلضافة الجديدة التصميم المعاصر المُميّز للمبنى
الحالي ،حيث يتوقع االنتهاء منه في  .2016/2017ويجري حاليا ً قبول إبداء
الرغبات ،ومن المتوقع أن يبدأ البيع “خارج الخطة” في منتصف .2016

حديقة األسالف الصينية
توفر حديقة األسالف الصينية فرصة فريدة لشراء قبور فردية جنبا ً إلى جنب،
وتعريف هذه القبور ببناء ضخم أثري موحّ د .وتحتوي هذه المباني على نصب
تذكاري للرواد الصينيين االستراليين األوائل .هذا القسم مرغوبٌ جداً.

األضرحة الخاصة
تتوفر في منتزه  Fawknerالتذكاري مساحة محدودة ت ّم تخصيصها حصريا ً
إلقامة أضرحة خاصة .و ُتتاح لك الفرصة للعمل مع المهندس المعماري الخاص
بك إلنشاء نصب تذكاري دائم لعائلتك على مرّ األجيال.

للرفات المحروقة
صب التذكارية ُّ
ال ُن ُ
تتوفر في أرجاء منتزه  Fawknerالتذكاري المتسع العديد من خيارات المقابر
ودفن رفات الجثث المحروقة.

القبور بنظام “القبو”
تقع القبور بنظام “القبو” بالقرب من ضريح المالئكة المقدس (Holy Angels
) ،Mausoleumهذا النوع من المدافن عبارة عن قبور خرسانية متراصّة مما
يتيح لألسر تخليد ذكرى أفراد أسرهم باستخدام أحجار مزخرفة وزينة تقليدية.

منتزه المناطق الشمالية التذكاري

في ظل التوسع المضطرد للضواحي الشمالية في ملبورن ،أصبح من الواضح
أن منتزه  Fawknerالتذكاري لم تعُد تتوفر فيه السعة الكافية من األراضي
لتلبية احتياجات المجتمع في المستقبل .وقد ت ّم تأسيس منتزه المناطق الشمالية
التذكاري على أرض مجاورة لمنتزه  Fawknerالتذكاري من أجل تلبية
احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة.
يقع منتزه المناطق الشمالية التذكاري بين حدائق ومناظر طبيعية خالبة،
ويحتل موقعا ً هادئا ً على امتداد  .Merlynston Creekوهناك ينبوع طبيعي
وبحيرة هما موطن ألنواع عديدة من الطيور المائية ،ما يخلق بيئة طبيعية
هادئة للتفكير والتأمُّل .وهناك جهود جارية لتوسيع حدود منتزه المناطق
الشمالية التذكاري ،وتوسيع المنتزه لما مجموعه  94هكتار .وسويا ً مع منتزه
 Fawknerالتذكاري ،تصل المساحة الكلية إلى أكثر من  200هكتار من أراضي
المدافن لتلبية احتياجات األجيال القادمة.

المـرافـق
تتوفر خدمات لمنتزه المناطق الشمالية التذكاري من خالل مرافق دينية
غير طائفية خاصة بـمنتزه  Fawknerالتذكاري ،كما تتوفر فيه مجموعة
من المرافق للزوار مثل التعريشات ،والقاعات الكبيرة المستديرة وحدائق
النباتات الوطنية لقضاء لحظات من التأمل الهادئ .ويضم المنتزه أيضا ً
مركزاً لمراسم التأبين ومقهى ،ومجمع يضم قاعتي مراسم واسعتين مجهزتين
تجهيزاً جيداً لتموين مراسم ما قبل الدفن وخدمات التأبين ،ومقهى عام يقدم
المأكوالت في الهواء الطلق.
يقدم مركز مراسم التأبين مجموعة من الخيارات المعاصرة والتقليدية لتتناسب
مع مختلف األذواق ،ويمكن دمج قاعتي المراسم الستيعاب المراسم الكبيرة.

 ،Edendaleمنتزه المناطق الشمالية التذكاري

خيارات الدفن والتأبين

تتوفر بعض أنواع القبور وال ُكوى حسب الطلب لشرائها مسبقاً ،بينما
تتوفر أنواع أخرى للشراء فقط عندما يحين الوقت لترتيب مراسم الجنازة.
لالستفسار عن األنواع المتوفرة ،يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء
على الرقم .1300 022 298
المخصصة لمدافن األطفال
األماكن
ّ
ت ّم تخصيص أماكن خاصة في منتزه المناطق الشمالية التذكاري لمدافن
األطفال أو لوضع بقايا رفاتهم المحروقة .وقد ُزي َنت هذه المناطق العشبية
بمنحوتات تعكس طابع الطفولة والشباب.
EDENDALE

في منطقة عشبية مجهزة تجهيزاً جيداً ومتاخمة لألجمة الطبيعية وبيئة الطيور
في  ،Merlynston Creekتتيح  Edendaleفرصة لألسر إلنشاء ُنصُب
تذكارية ذات تصميمات خاصة ألحبائهم في شكل قبور ذات شواهد في أماكن
عشبية متميزة .وتتوفر أيضا ً قطع أراضي لألسر تتسع لخمسة مدافن.
مدافن ذات ألواح تذكارية على المناطق العشبية
اللوح التذكاري عبارة عن نصب تذكاري كالسيكي ،وتسمح هذه المدافن العشبية
للعائالت للتعبير عن رسائلهم على ألواح برونزية .ويتم وضع اللوح أعلى القبر،
واستناداً إلى المكان ،وعلى أساس فردي ،أو إطار خرساني أو رافدة منحدرة.
القبور ذات الشواهد على المناطق العشبية
أحد أكثر أنواع المدافن شعبية هو القبر ذو الشاهد على المناطق العشبية
المحتوي على كلمات منقوشة .ونظراً للطلب المتزايد ،ال يتوفرهذا النوع
من المدافن حالياً.
( LONSDALEنظام الدفن الحديث)
ً
يوفر قسم  Lonsdaleنهجا ً مبتكراً وعصريا للدفن .وتكون فيه المدافن عبارة
عن قبور في شكل قبو شبه متراصّة ذات أرضية ترابية ،ويكون غطاء
القبو مقلوبا ً لخلق مظهر القبر ذي الشاهد على المنطقة العشبية.

قسم  Hoddleاالسالمي ،منتزه المناطق الشمالية التذكاري

المدافن الضخمة
هذه المقابر هي النمط التقليدي للقبر الترابي .تسمح المدافن المشتركة لكل
قبر بدعم أعمال البناء الكبيرة ،وفي كثير من األحيان تحتوي على تطويق
ومستعرضة وشاهد من الغرانيت أو الرخام.
حدائق TANDERRA

هذه الحديقة ذات المناظر الطبيعية الصخرية والوعرة محجوزة لدفن
رفات الجثث المحروقة .وتقع بالقرب من المقهى ،ويمكن لزوار
هذا المكان االستمتاع بكوب من القهوة تحت ضوء الشمس والهواء
النقي والمناظر الطبيعية عبر النباتات المحلية المختارة ،والمسارات
المتعرِّ جة وصخور ال ُنصُب التذكارية.

المدافن التراثية
القبور غير المستخدمة في منتزه  Fawknerالتذكاري ومنتزه المناطق
الشمالية التذكاري األكثر رواجا ً قد تصبح متاحة للشراء قد تصبح من وق ٍ
ت
آلخر .وإذا كنت مهتما ً باألماكن التراثية ،يُرجى تسجيل رغبتك باالتصال
بفريق خدمة العمالء لدينا على الرقم .1300 022 298

يسرُّ نا تقديم المساعدة
يُرجى التوصل مع فريق خدمة العمالء لدينا إذا كانت لديكم أية
استفسارات أخرى أو لحجز موعد.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
ملحوظة :يتم التعامل مع االستفسارات المتعلقة بمنتزه Fawkner
التذكاري ومنتزه المناطق الشمالية التذكاري في مبنى اإلدارة الواقع
داخل البوابات الرئيسية في منتزه  Fawknerالتذكاري.

إذا كان لديك ضعف في السمع أو النطق ،اتصل بنا من خالل
خدمة التواصل الوطنية:
 TTYمستخدمو133 677 ،
مستخدمو خدمة تحدث واستمع 1300 555 727

مستخدمو التواصل عبر االنترنت ،عبر الموقع االلكتروني

www.relayservice.gov.au

مستخدمو خدمة التواصل بالفيديو ،التواصل عبر رقم فيديو
 NRSعبر Skype
مستخدمو خدمة  SMSللتواصل0423 677 767 ،

1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
ساعات العمل
اإلثنين إلى الجمعة 8:30 ،صباحا ً –  5:00مسا ًء
السبت واألحد 9:00 ،صباحا ً –  4:00مسا ًء
يقع مدخل منتزه المناطق الشمالية التذكاري في:
56 Box Forest Road, Glenroy VIC 3046

أوقات الزيارة
 7:00صباحا ً –  5:30مسا ًء (توقيت شتوي)
 7:00صباحا ً –  7:30مسا ًء (توقيت صيفي)
إذا كنت بحاجة إلى مترجم في موعدك ،يُرجى إخبار فريق
خدمة العمالء لدينا في وقت حجز الموعد.

خدمة الترجمة الشفهية 03 9280 0757

