مبنى األضرحة في YARRA VALLEY

مبنى األضرحة في  Yarra Valleyهو مبنى األضرحة الوحيد الذي يخدم
المجتمعات المحلية في المنطقة الشرقية ال ُكبرى .ويمزج هذا المبنى بين
التقاليد والثقافة والفخامة مع جمال المناظر الطبيعية المحلية .وقد تقرّر
تصميم منطقة مفتوحة بالتشاور مع أفراد المجتمع المحلي وتجعلك أنت
وأفراد أسرتك على مقربة من الطبيعة مع مناظر عبر التالل .وتمت
زراعة نباتات الوستاريا العطرية الظليلة في الجانب الشرقي مع أعشاب
محلية ،وهناك أيضا ً بستان زيتون جميل على الجانب الغربي .كما تتوفر
سراديب فردية ومزدوجة متراصة.

المدافن الضخمة

هذا الشكل الرسمي والتقليدي إلحياء الذكرى عبارة عن نصب تذكاري
حجري قوي وجميل ،عادة ما يكون مصنوعا ً من الغرانيت أو الرخام .ويمكن
تشييد القبر الضخم حسب اختيارك لنوع البناء .يرجى العلم بأن شراء القبر ال
يشمل أعمال بناء النصب التذكاري.

مجمّع المرافق الدينية

ت ّم بناء  Federation Chapelعلى قمة تطل على سلسلة تالل وحقل كروم
محيط بها ،ما يخلق إطاللة خالبة .ويمكن أن تتسع الخدمات في الكنيسة لـ
 140شخص ،أو ما يصل إلى  380شخص عن طريق رابط فيديو في
المناطق المجاورة .ويُقدم الطعام في ،Candlebark Function Room
ويمكن استضافة مناسبات تتسع لـ  340شخص عندما تستخدم سويا ً مع
القاعة الشمالية وقاعة .Melba

03 9737 2300
lilydale@gmct.com.au
www.gmct.com.au
126-128 Victoria Road, Lilydale VIC 3140
ساعات العمل
اإلثنين إلى الجمعة 9:00 ،صباحا ً –  5:00مسا ًء
عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية – مغلق
أوقات الزيارة في المقبرة
 7:00صباحا ً –  5:30مسا ًء
( 7:00صباحا ً –  7:30مسا ًء التوقيت الصيفي)

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 عن طريق رقم فيديو
 NRSعبر Skype
مستخدمو خدمة  SMSللتواصل0423 677 767 ،

خدمة الترجمة الشفهية 03 9280 0757

منتزه ليليديل
التذكاري

تلبية متطلبات المجتمع المتنامي

ظ ّل  Lilydale Memorial Parkيفي باالحتياجات المتزايدة للمجتمع المتنامي
منذ عام  1863عندما أجريت أول عملية دفن في مقبرة Lilydale Lawn
 Cemeteryاألصلية .قدَّمت هذه المقبرة خدمات إلى تلك المجتمعات األولى
لسنوا ٍ
ت عديدة قبل أن تبرز الحاجة إلى موقع جديد .وعلى مبعدة  1كيلومتر
فقط بمحاذاة  ،Victoria Roadت ّم العثور على موقع مناسب أنشئ فيه
.Lilydale Memorial Park

يقوم  Lilydale Memorial Parkالتابع لمكتب  GMCTاإلقليمي
للمناطق الشرقية بإجراء حوالي  2200عملية دفن وحرق للجثث
سنوياً .محرقة الجثث ومبنى األضرحة هي المرافق الوحيدة من نوعها
التي تخدم هذه المنطقة في شرق فكتوريا.

كرْ مة إحياء الذكرى

ممشى Djeernongs

دفن رفات الجثث المحروقة

يحتوي  Cooring Yeringعلى مدافن مزدوجة على أحواض نباتية
حول شجرة صمغ ،ويقع بالقرب من قاعة مستديرة داخل حديقة ال ُنصُب
التذكارية المُزيَّنة بالورود .وتحتوي ( Melba Rose Gardenفي الصورة)
على مدافن مزدوجة محاذية ألحواض الزهور .ويتم دفن رفات الجثث
المحروقة في المروج لمنع تلف جذور النباتات .وإذا كنت تفضل الدفن
في حوض نباتات ،فإن  Granite Edgeعبارة عن مدافن مزدوجة ذات
نصُب تذكارية بين أشجار الصمغ المزهرة والنباتات المحلية ،وتحدها
حواف من الغرانيت.

القبور على المناطق العشبية

كرْ مة إحياء الذكرى

يتألف هذا النصب التذكاري من ألواح تعريفية برونزية ملونة التي تمثل
أوراق كرْ مة مذهبة منحوتة على الغرانيت األحمر .و ُتستخدم كرْ مة
إحياء الذكرى إلحياء ذكرى األحباء الذين ت ّم نثر رفاتهم ،أو الذين تم
دفنهم في مكان آخر.

القبور على المناطق العشبية
اللوح التعريفي  /اإلطار

تقع القبور على المناطق العشبية في  Manna Gum Gardensو
 Paperbark Lawnو  Yarra Gum Lawnوتحتوي على قبور على مناطق
عشبية ذات لوح تعريفي واحد مثبت على إطار خرساني ويمكن أن يتسع
لثالثة مدافن( .األلواح المحتوية على صفائح معدنية قابلة لالنفصال يمكن
اختيارها الستيعاب عملية دفن ثانية وثالثة ).ويمكن وضع رفات أربع جثث
محروقة مع المدافن.

مبنى األضرحة في يارا فالي

سطح وشواهد قبور من الغرانيت
تتوفر شواهد قبور تقليدية وقواعد غرانيت ذات زوايا .ويمكن النحث على
أسطح الغرانيت أو تثبيت ألواح تعريفية عليها( .يمكن اختيار ألواح تعريفية
ذات صفائح معدنية قابلة لالنفصال للقبور التي تحتوي على أكثر من عملية دفن
واحدة ).تتوفر في  Pavilion Lawnمدافن تتسع لثالث عمليات دفن .وتستوعب
 Yellow Gum Gardenشواهد قبور تقليدية لعمليتي دفن وشواهد سطحية
لثالث عمليات دفن.

المدافن الطبيعية و نثر رفات
الجثث المحروقة

تمت تسمية  Djeernongs Walkعلى غرار كلمة مرادفة في لغة السكان
األصليين وتعني المسار “أو آثار أقدام متعدّدة” .هذه المنطقة مخصّصة للمدافن
الطبيعية الصديقة للبيئة (مدافن فردية فقط) ونثر رفات الجثث المحروقة.

