حرق الجثث
وال ُنصُب التذكارية

دفتر الذكريات في
Fawkner Memorial Park

إجراءات حرق الجثث

توجد لدى  The Greater Metropolitan Cemeteries Trustمحرقة في كل
منطقة من مناطقها – في  Altona Memorial Parkبالمنطقة الغربية،
و  Fawkner Memorial Parkبالمنطقة الشمالية ،و Lilydale Memorial Park
في شرق ملبورن.

يتم تنظيم عملية حرق الجثث بدقة شديدة ،حيث يتم حرق جثة واحدة فقط في
الوقت ذاته في كل غرفة حرق ،وتتم مضاهاة جميع السجالت قبل وأثناء وبعد
العملية .ويتبع موظفو المحرقة مبادئا ً توجيهية وإجراءا ٍ
ت صارمة لكل عملية الحرق.

نصُب تذكاري في منتزه
فوكنر التذكاري

مدافن األضرحة في
Templestowe Cemetery

إختيار ال ُنصُب التذكارية لرفات
الجثث المحروقة

يوفر النصب التذكاري الخاص مكانا ً ذي معنى للعائلة واألصدقاء لزيارته إلحياء
ذكرى أحبائهم المتوفين.

توفر مواقع  GMCTمجموعة واسعة من المناظر الطبيعية والبيئات التي يمكنك إنشاء
نصب تذكاري عليها لمن تحب – ويشمل ذلك ال ُكوى الجدارية التقليدية أو المقابر
الوثنية التقليدية وبيئات المنتزهات المعاصرة ،مع مختلف األنواع النباتية .وتعني
هذه المجموعة المتنوعة من الخيارات أنه يمكنك اختيار نصب تذكاري ،ووضع لوح
تعريفي يعكس على أفضل نحو كيف تريد إحياء ذكرى من تحب.

يمكن دفن رفات الجثث المحروقة في قبر ،أو دفنها في منطقة تذكارية في المقبرة
التي تختارها ،أو عرضها في مقبرة وثنية (كولمباريوم) ،أو نثرها في فناء الحديقة
التذكارية ،أو أخذها من قبل ذويهم .ويستطيع الشخص الذي أعطى الموافقة بالحرق
فقط أن يصدر هذه التعليمات إلى .GMCT

يمكن شراء النصب التذكارية لرفات الجثث المحروقة
بشكل دائم ،وهذا يعني أنّ
ٍ
النصب التذكارية ستظل في مكانها
بشكل دائم أو لفترة محدودة لمدة  25سنة.
ٍ

بعد هذه العملية ،ومتى ما تكون جاهزاً التخاذ الخطوة التالية ،يمكنك االتصال بـ
 Customer Care Teamلدينا لحجز موعد ومناقشة خياراتك.

عندما تحدد اختيارك بشأن النصب التذكاري الذي تريده ،يرجى االتصال بفريق
خدمة عمالئنا على الرقم  1300 022 298لالستفسار عن األنواع المتوفرة.

كرْ مة إلحياء الذكرى في
منتزه ليليديل التذكاري

 Tanderra Gardensفي منتزه المناطق الشمالية التذكاري
– مثال لنوع الحدائق الوطنية

أنواع ال ُنصُب التذكارية
دفتر الذكريات

يُعد القيد في دفتر الذكريات لدينا بواسطة كبير خطاطينا إضافة فريدة أو بديالً
للنصب التذكاري التقليدي .الدفتر عبارة عن مُجلّد مُذهَّب األطراف نقشت
صفحاته على ورق البرشمان ،ويُعرض في Holy Angels Mausoleum
بكنيسة  .St. Raphaelويتم تقليب الصفحات يومياً.

ال ُنصُب التذكارية الحجرية
تتسم النصب التذكارية الحجرية بشكلها الطبيعي ومظهرها الصلب الملفت للنظر،
وهي مناسبة لمدافن فردية أو زوجية أو عائلية .ويمكن وضعها بشكل فردي
أو في أحواض نباتية ،ويمكنك اختيار النباتات المحيطة بها بالتشاور مع فريق
البستنة لدينا.

سرداب المرافق الدينية

حائط به ُكوى
في مقبرة بيروود

ُنصُب تذكارية مُزيَّنة بالورود
في مقبرة ويريبي

جدار ال ُكوى

ال ُكوى عبارة عن أوعية صغيرة في جدار مبني لغرض حفظ بقايا الجثث
المحروقة .ويتم وضع الرماد في الكوّ ة مُعرفا ً بلوح برونزي .وتتوفر ُكوى
فردية ومزدوجة.

ال ُنصُب التذكارية المُزيَّنة بالورود
الورود هي رمز الحب الخالد واإلخالص لكل زمان ،وهي طريقة جميلة
لتذكر أحبائك .ويتولى فريق البستنة لدينا رعاية وصيانة هذه ال ُنصُب
التذكارية المُزيَّنة بالورود المُفضلة لدى الكثير من الناس.

القبر الوثني هو خيار تذكاري مزخرف لعرض الجرار خلف لوح زجاجي أو
برونزي .وتقع مدافن  GMCTالوثنية داخل أضرحة في Werribee Cemetery
و  Fawkner Memorial Parkو .Preston Cemetery

ال ُنصُب التذكارية المحفوفة باألشجار

حديقة ال ُنصُب التذكارية هي نمط حديث إلحياء الذكرى الذي يجسد الجمال
الطبيعي لمواقع  .GMCTكل مقبرة لديها أنماط مختلفة من حدائق مناسبة لتدفن
رفات الجثث المحروقة بما في ذلك نباتات وطنية ،ونباتات زينة ونباتات
مستجلبة .وتتم رعاية وصيانة هذه الحدائق بعناية من قِبل فريق البستنة لدينا.

ساحة نثر رفات الجثث المحروقة في مقبرة
أندرسونز كريك

القبور ليست فقط مدافن تقليدية .ويمكن أن يستوعب القبر ما يصل إلى ست
مجموعات من رفات الجثث المحروقة ،إستناداً إلى موقع ونوع القبر .للمزيد من
المعلومات حول أنواع المقابر المتوفرة في مواقع  ،GMCTيرجى الرجوع إلى كتيب
“معلومات كاملة عن المدافن” ،أو االتصال بفريق خدمة عمالئنا.

أماكن نثر الرفات والجدران التذكارية

حديقة ال ُنصُب التذكارية

ُنصُب تذكارية محفوفة باألشجار
في منتزه فوكنر التذكاري

القـبر

توفر هذه ال ُكوى نوعا ً خاصا ً جداً من إحياء الذكرى ،ويمكنها استيعاب إما  8أو
 16قبراً .يمكن تصميم المصراع بواسطة عامل بناء ،وبما أنها تقع داخل الكنيسة،
فهي تشكل ُنصُبا ً تذكارية مثالية للزيارات في جميع أحوال الطقس.

المقابر الوثنية

قبور على مناطق عشبية في
منتزه ليليديل التذكاري

يفضل الكثير أن يتم نثر بقايا الجثث المحروقة وإعادتها إلى األرض بدالً عن
دفنها في موقع النصب التذكاري .واستناداً إلى الموقع ،قد ترغب األسر في
وضع نقش أو لوحة صغيرة على جدار أو حجر تذكاري إلحياء ذكرى أحد
أفراد األسرة الذين تم نثر رفاته المحروقة.

الشجرة هي رمز دائم للقوّ ة والمأوى .وهناك مجموعة متنوعة واسعة من
األشجار في مواقع  GMCTالتي يمكن استخدامها لعدد أربعة مدافن لرفات
الجثث المحروقة ،ما يجعل األشجار خياراً جيداً للعائالت التي ترغب في
النصُب التذكارية المشتركة.

يرجى العلم بأن الخيارات التذكارية تختلف باختالف الموقع الذي تختاره .وال
تتوفر جميع أنواع الخيارات تذكارية لدينا في كل مقبرة .يرجى االتصال بأحد
مستشاري خدمات العمالء في الصفحة الخلفية على الرقم المناسب لمناقشة
الخيارات المتاحة.

تسرّنا مساعدتك

فريق خدمات عمالئنا على استعداد لإلجابة على كل أسئلتك.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au

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

PO Box 42
Fawkner VIC 3060

مستخدمو التواصل عبر االنترنت ،عبر الموقع االلكتروني

www.relayservice.gov.au

Sydney Road 1187
Fawkner VIC 3060

مستخدمو خدمة التواصل بالفيديو ،التواصل عن طريق رقم
فيديو  NRSعبر Skype

مكتب المناطق الشمالية

مستخدمو خدمة  SMSللتواصل0423 677 767 ،

Sydney Road 1187
Fawkner VIC 3060

( Fawkner Memorial Parkمكتب اقليمي)
 ¥مقبرة كوبرغ
 ¥مقبرة نورثكوت
 ¥منتزه المناطق الشمالية التذكاري
 ¥مقبرة بريستون
مكتب المناطق الغربية
Doherty's Road 2-14
Altona North VIC 3025

( Altona Memorial Parkمكتب اقليمي)
 ¥مقبرة كيلور
 ¥مقبرة Truganina Cemetery
 ¥مقبرة Werribee Cemetery
 ¥مقبرة Williamstown Cemetery
مكتب المناطق الشرقية
Victoria Road 126-128
Lilydale VIC 3140

( Lilydale Memorial Parkمكتب اقليمي)
 ¥مقبرة Anderson's Creek Cemetery
 ¥مقبرة Burwood Cemetery
 ¥مقبرة Emerald Cemetery
 ¥مقبرة Healesville Cemetery
 ¥مقبرة Lilydale Lawn Cemetery
 ¥مقبرة Templestowe Cemetery
 ¥مقبرة Yarra Glen Cemetery

خدمة الترجمة الشفهية 03 9280 0757

