133 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
2-14 Dohertys Road
Altona North VIC 3025
ساعات العمل

اإلثنين إلى الجمعة 9:00 ،صباحا ً –  5:00مسا ًء
السبت 10:00 ،صباحا ً –  3:00عصراً
ساعات الزيارة في المقبرة

 7:30صباحا ً –  5:30مسا ًء
( 7:30صباحا ً –  7:30مسا ًء التوقيت الصيفي)

حدائق  Mt Olivetالتذكارية

المرافق
يحتوي  Altona Memorial Parkعلى اثنين من المرافق الدينية الحديثة
الستضافة مراسم الدفن والنصُب التذكارية .ويوفر Chapel of Peace
و  Chapel of Reposeمساحات مجهزة بشكل جيد مع محيط مريح،
وديكور عصري وأجواء أنيقة .تحتوي هذه المرافق على أحدث المعدات
السمعية والبصرية ،وهي المكان المثالي إلقامة مراسم جنائزية ألحد
األحباء.
بعد مراسم الجنازة أو بعد الدفن ،يمكن للعائالت تقديم الشاي والقهوة
مع المرطبات الخفيفة في قاعة مناسباتنا التي ت ّم تجديدها مؤخراً وتطل
على الحدائق األنيقة.

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

الصور من قِبلFolded Bird Photography 2016 :

منتزه ألتونا
التذكاري

مقبرة للمناطق الغربية
تم افتتاح  Altona Memorial Parkفي شهر يناير/كانون الثاني ،1961
وهي تقدم خدمات الدفن وحرق الجثث للمناطق الحضرية الغربية في
ملبورن.
يحتوي المنتزه على مناظر طبيعية خالبة ،ويتألف من المروج
المزهرة والحدائق التذكارية الواسعة .وتشمل الخدمات والتسهيالت
المتوفرة في  Altona Memorial Parkالدفن وحرق الجثث
وإحياء الذكرى ،وأماكن لمراسم الجنازة ومرافق إلقامة المناسبات.

خيارات الدفن
 Altona Memorial Parkعبارة عن مقبرة عشبية تتميز بساحاتها
العشبية ذات المناظر الطبيعية ومواقع الدفن التي يتم فيها إحياء الذكرى
بمجموعة من األلواح البرونزية .ويستوعب القبر العادي اثنين ()2
من المدافن .وهناك أيضا ً منطقة مخصّصة لدفن األطفال الصغار.
هناك عدد محدود من القبور ذات الشواهد العمودية متوفرة حاليا ً في
منطقة  Lorikeetالعشبية ،غير أنّ المقابر األثرية الكاملة واألضرحة
ال تتوفر ّإل في  Williamstownو  Werribeeالمجاورتين.

مشاهدة حرق الجثث

محرقة الجثث

ساحة المرافق الدينية

حرق الجثث وإحياء الذكرى

ساحة المواسم األربعة

يقدم  Altona Memorial Parkخدمات حرق الجثث للمناطق الحضرية
الغربية في ملبورن في مبنى حرق الجثث الجديد الفخم الذي ت ّم تصميمه
لتلبية الطلب المتزايد .تقع المحرقة بالقرب من المرافق الدينية ،وتتسع
لتوفير خدمات متكاملة وتضم مساحة عرض مغلقة تفي بمتطلبات الثقافات
التي تنطوي تقاليدها على مشاهدة حرق الجثث.

ساحة المواسم األربعة الجديدة هي أه ّم ما يتوفر في Altona Memorial
 ،Parkوهي حديقة ذات منحوتات ومناظر طبيعية خالبة مخصّصة لدفن
رفات الجثث المحروقة .وتشمل هذه الحدائق اآلمنة مدافن فردية في
أحواض نباتية ،ومدافن مزدوجة مُزيَّنة بالورود ،ومدافن عائلية (حتى
أربعة مدافن) ،ومدافن ذات منحوتات تستوعب ما يصل إلى أربعة ألواح
تعريفية مثبتة على قاعدة تمثال حجري فريدة من نوعه ،وستمد كل لوح
سمة الصفاء والسكينة من الطبيعة.

هناك مجموعة كبيرة من خيارات إحياء الذكرى لدفن رفات الجثث
المحروقة في  ،Altona Memorial Parkبما في ذلك:
• ُنصُب تذكارية مُزيَّنة بالورود
•أماكن في حديقة الذكريات
• ُكوى حائطية
•ال ُنصُب التذكارية في التوابيت
• ُنصُب تذكارية عائلية ،بما فيها الحجرية وذات المقاعد
أو تصاميم الحدائق

