LĂNG MỘ YARRA VALLEY
Lăng mộ Yarra Valley là lăng mộ duy nhất phục vụ
cộng đồng khu vực phía đông mở rộng. Nơi này hòa
quyện truyền thống, văn hóa và thanh thế với vẻ đẹp
cảnh quan địa phương. Sau khi tham khảo ý kiến của
cộng đồng địa phương, chúng tôi đã quyết định xây
dựng theo thiết kế thoáng mở và đưa quý vị cùng gia
đình đến gần với thiên nhiên với tầm nhìn ra những
ngọn đồi. Phần phía đông có những cây đậu tía tỏa
hương thơm cùng các loại cỏ bản địa và có lùm cây
ô-liu đẹp mắt ở phần phía tây. Chúng tôi có hầm mộ
đơn, đôi, và hầm mộ song song.

MỘ XÂY
Hình thức tưởng niệm chính thức và truyền thống này
là mộ xây chắc chắn và ấn tượng thường là bằng đá
hoa cương hoặc đá cẩm thạch. Quý vị có thể chọn thợ
xây để xây mộ. Xin lưu ý mộ phần quý vị mua không
bao gồm phần xây mộ.

CHAPEL COMPLEX
(TRUNG TÂM PHỨC HỢP
NHÀ NGUYỆN)
Federation Chapel được xây dựng trên triền núi nhìn
ra những ngọn đồi và những vườn nho xung quanh và
có tầm nhìn ngoạn mục. Nhà nguyện này có sức chứa
140 người, hoặc lên đến 380 người qua video-link đến
các khu vực lân cận. Dịch vụ phục vụ ăn uống tại địa
điểm được cung cấp trong Candlebark Function Room
(Phòng Lễ lạc Candlebark), và có thể phục vụ các lễ lạc
lên đến 340 người khi sử dụng chung với phòng North
và phòng Melba.

03 9737 2300
lilydale@gmct.com.au
www.gmct.com.au
126-128 Victoria Road, Lilydale VIC 3140
GIỜ HÀNH CHÍNH

Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 sáng — 5:00 chiều
Ngày cuối tuần và ngày lễ — Đóng cửa

GIỜ GIẤC VIẾNG THĂM NGHĨA TRANG
7:00 sáng — 5:30 chiều
(7:00 sáng — 7:30 tối giờ mùa hè)

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

NGHĨA
TRANG
LILYDALE

PHÁT TRIỂN CÙNG
CỘNG ĐỒNG
Lilydale Memorial Park có lịch sử lâu dài và đáng
tự hào về phương diện phục vụ nhu cầu đa dạng
và ngày càng tăng của cộng đồng từ năm 1863 khi
lần chôn cất đầu tiên đã được tiến hành tại Lilydale
Lawn Cemetery nguyên thủy. Nghĩa trang này
phục vụ các cộng đồng tiên phong thuở ban đầu
trong nhiều năm trước khi hết chỗ, vào thời điểm
đó, chúng tôi tìm một địa điểm mới. Chúng tôi tìm
được một địa điểm thích hợp cách đó một đoạn
ngắn 1km, cũng nằm trên Victoria Road, và Lilydale
Memorial Park đã được thành lập.

Vine of Remembrance

Djeernongs Walk

Mộ Sân Cỏ

Lăng mộ Yarra Valley

Giờ đây là Văn phòng Khu vực phía đông của GMCT,
hàng năm Lilydale Memorial Park tiến hành khoảng
2.200 lễ an táng và hỏa táng. Nhà hỏa táng và
lăng mộ là những cơ sở duy nhất thuộc loại này
hiện đang phục vụ người dân tại khu vực phía
đông Victoria.

CHÔN CẤT TRO CỐT
Cooring Yering có các vị trí đôi trong luống vườn
bao quanh cây khuynh diệp và được đặt gần nhà
tròn trong khuôn viên khu vườn hoa hồng tưởng
niệm. Melba Rose Garden (ảnh chụp) có vị trí đôi
tiếp giáp các luống hoa hồng. Tro cốt được chôn cất
tại các sân cỏ để tránh gây thiệt hại đến rễ cây. Nếu
quý vị thích chôn cất tro cốt tại một sân vườn, nơi
tưởng niệm Granite Edge có các vị trí đôi nằm lẫn
trong những cây khuynh diệp và các cây trồng bản
địa đang trổ bông, viền bằng đá hoa cương.

VINE OF REMEMBRANCE
Nơi tưởng niệm này gồm có các tấm bảng màu
đồng tượng trưng lá cây nho mạ vàng khắc vào đá
hoa cương đỏ. Vine of Remembrance tưởng niệm
những người thân yêu mà tro cốt đã được phân
tán hoặc những người đã được mai táng tại một
nơi khác.

MỘ SÂN CỎ
TẤM BẢNG / ĐÀ
Tọa lạc trong Manna Gum Gardens, Paperbark
Lawn và Yarra Gum Lawn, những ngôi mộ sân
cỏ có một tấm bảng duy nhất gắn trên đà bêtông và có thể chôn cất đến ba lần. (Quý vị có thể
chọn những tấm bảng với những tấm có thể tháo
rời để phục vụ lần chôn cất thứ hai và thứ ba).
Có thể chôn cất đến bốn tro cốt.

MẶT ĐÁ HOA CƯƠNG & BIA MỘ
Có các bia mộ truyền thống và bục đá hoa chương
nghiêng. Mặt đá hoa cương có thể khắc chữ hoặc
một tấm bảng duy nhất. (Quý vị có thể chọn những
tấm bảng với những tấm có thể tháo rời để phục vụ
nhiều lần chôn cất). Pavilion Lawn có các vị trí mặt
bia mộ để chôn cất đến ba lần. Yellow Gum Garden
có các bia mộ truyền thống để chôn cốt hai lần và
các mặt bia mộ để chôn cốt ba lần.

AN TÁNG THIÊN NHIÊN &
RẢI TRO CỐT
Djeernongs Walk đã được đặt tên theo một từ
Thổ dân mang nghĩa “con đường” hoặc “nhiều
dấu chân”. Khu vực này là nơi an táng thiên nhiên,
sinh thái hài hòa (chỉ án táng đơn lẻ mà thôi) và
rải tro cốt.

