معلومات كاملة عن المدافن

قبور ذات شواهد على مناطق عشبية في Keilor Cemetery

قبور على مناطق عشبية ذات ألواح تعريفية

(على إطار مُعلّى) في Northern Memorial Park

المكونات الداخلية لضري La Cappella di Sant’Antonio
في مقبرة Williamstown

اختيار المدافن

التخطيط المُسبق

أنواع القبور

على الرغم من أن طريقة الدفن تتأثر بمعتقدات العديد من
الطوائف الثقافية أو الدينيةّ ،إل أن القاسم المشترك بين الكثير
من هذه التقاليد هو الرغبة في الحصول على مكان خاص للعائلة
واألصدقاء لزيارته لتذ ُّكر أحبائهم.

من المنطقي شراء قبر ومدفن رفات محروقة قبل أن تحتاج إليه،
حيث أنّ تأمين مكان مسبقا ً يزيل الضغط المرتبط بالحاجة إلى اختيار
مكان خالل فترة الحُزن.

قبر ذو شواهد على منطقة عشبية

ملكية كل القبور دائمة ،وتتوفر في كل مقبرة مجموعة واسعة من
خيارات الدفن والمناظر الطبيعية لالختيار من بينها ،ممّا يجعل
من السهل العثور على المكان الذي تعتقد أنه يعكس أفضليات
من تحب على أكمل وجه .يرجى االتصال بفريق خدمة عمالئنا
لمناقشة أفضل خيار يناسب متطلباتك.

عند شرائك لمدفن ،فإنك تصبح صاحب “حق الدفن” (غالبا ً ما يشار
إليه بـ  ،)ROIويصدر مع شهادة االستحقاق .ومن المهم أن تخبر أحد
األقرباء بأنك قمت بشراء مدفن وبالمكان الذي تحتفظ فيه بشهادة
االستحقاق .تأكد من احتفاظك بنسخة مع وصيتك ،ألنها تصبح جزءاً
من تركتك.
الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يدَّعي حق الدفن هو الشخص المُسمى في
الشهادة أو زوجة/زوج ذلك الشخص عن طريق ترتيب مسبق .وإذا اخترت
أن تتنازل عن مدفنك ،فسوف يتم ر ّد قيمته حسب سعر الوقت الراهن ،ناقصا ً
رسم إداري .ومن الممكن تحويل اسم حامل بطاقة حق الدفن .وفيما يتعلق
بالتنازل والتحويل ،هناك متطلبات صارمة تنطبق على التحقق من الهوية.
يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء لمزيد من المعلومات.

في حالة وفاة أحد األشخاص
يمكنك شراء مدفن منا مباشرة أو عن طريق وكيل دفن .القبور المباعة
من قبل  GMCTال تنطبق عليها ضريبة السلع والخدمات ( .)GSTوتكون
بعض المدافن عبارة عن “مقابر تخصصها إدارة المدفن” ،مما يعني
أنه يمكنك اختيار منطقة ،وسوف تقوم  GMCTبتخصيص قبر معين أو
مكان معين لدفن رفات الجثة الحروقة .وهناك نوع آخر من القبور يكون
عبارة عن “مقابر تختارها العائلة” ،ما يعني أن عائلتك يمكنها اختيار
مكان مُحدّد في منطق ٍة ما.
إذا اخترت قبر تختاره العائلة ،فسوف ينطبق رسم اختيار.
للحصول على أجوبة على كل أسئلتك حول أنواع القبور ،وتوفرها وعدد
المدافن التي يمكن أن تستوعبها ،يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء
على الرقم المناسب على الجزء الخلفي من هذا ال ُكتيب.

القبور في شكل قبو في Preston Cemetery

المدافن الضخمة في منتزه ليليديل التذكاري

يقع هذا النوع التقليدي من القبور المبنية ذات الشاهد على أرض عشبية.
وهو مناسب للجمع بين العناصر الطبيعية والصناعية.

القبر الضخم
يحتوي هذا القبر على بناء حجري ضخم وفخم يغطي القبر،
عاد ًة ما يكون مصنوعا ً من الغرانيت أو الرخام .ويمكن أن يتم تشييد
القبور الضخمة حسب اختيارك لنوع البناء.

القبر في شكل قبو

فيما يتعلق بالقبور المبنية – مثل القبور في المناطق العشبية ،والقبور
الضخمة ،والقبور في شكل قبو – فسوف يزوِّ دك مستشار خدمات
العمالء بقائمة من عمال البناء الذين يستطيعون إنجاز هذا العمل.
سعر القبر ال يشمل البناء .وكما هو الحال في أية عملية شراء كبيرة،
فمن المهم الحصول على عدة عروض أسعار وأن تكون مقتنعا ً بأن
السعر الذي تدفعه لألعمال الحجرية مناسباً.

تحتوي هذه القبور على جدران خرسانية .وهي عبارة عن قبور في
شكل قبو متراصّة بالكامل وتسمح بتشييد ضريح تذكاري أعلى القبر.
أمّا القبور في شكل قبو شبه المتراصّة ،فهي تحتوي على جدران
خرسانية وغطاء من األعشاب الطبيعية الذي يمكن وضع شاهد
حجري عليه.

القبر على المنطقة العشبية ذو اللوح التعريفي

ماذا يحدث في يوم الدفن

هذا هو أحدث أنواع المدافن العشبية .الخياران الرئيسيان هما :قبر بإطار
خرساني ،أو قبر بدون إطار خرساني يمكن تثبيت لوح تعريفي عليه.
ويمكن تثبيت األلواح التعريفية على قاعدة خرسانية أو من الغرانيت،
وبأحجام صغيرة أو متوسطة أو كبيرة .وقد تختلف الخيارات وفقا ً لمكان
المدافن والمنطقة العشبية ،لذا يرجى االتصال بأحد مستشاري خدمات
العمالء لمزي ٍد من المعلومات.

سرداب األضرحة
هذا نوع من المدافن الفخمة فوق سطح األرض .وهناك العديد من
المزايا الختيار سرداب األضرحة .وترى كثير من األسر أن الضريح
ين ُّم عن احترام للثقافة والتقاليد .في حين يرى البعض أنّ الدفن في
سرداب ،الذي هو جزء من مبنى ،يراعي كرامة األحباء ويضفي
ميزة أمان إضافية.
تقع األضرحة في ،Burwood ،Fawkner ،Keilor ،Lilydale
 Preston ،Werribeeو  .Williamstownويمكن لفريق خدمة العمالء
أن يزودك بكتيِّب عن أضرحة  GMCTإذا كنت ترغب في المزيد من
المعلومات ،أو يمكنك االتصال بهم للترتيب للزيارة.

سوف يق ِّدم إلينا وكيل الدفن الخاص بك األوراق الالزمة وسوف يقوم
أحد موظفي  GMCTبالتحقق من إكتمال وصحة اإلجراءات واألوراق.
يتم تجهيز القبر مسبقاً ،غير أنه يتعين تجهيز القبر قريبا ً من وقت الدفن
في أحوال الطقس السيئة لمنع األضرار الناجمة عن المياه.
سوف يتم انزال التابوت أو النعش عن طريق جهاز إنزالّ ،إل إذا لم
يكن باالمكان استخدام الجهاز (على سبيل المثال على أو بين المقابر
الضخمة) ،وفي هذه الحالة سوف يتم اإلنزال يدوياً.

بعد الدفن

سوف تتم زيادة التراب فوق القبر حسب استقرار التربة .واعتماداً
على نوع التربة والطقس ،فقد تستغرق التربة عدة أشهر لالستقرار.
وإذا اخترت مكان عشبي ،فسوف تتم إعادة غرس البزور أو إعادة
الكساء بالعشب .وسيتم ذلك عندما تكون الظروف الموسمية هي
األفضلالزدهار العشب وعندما تكون التربة قد استقرت .إذا كنت
بحاجة إلى التحدث إلى فريق خدمة العمالء حول صيانة القبر،
يرجى االتصال بنا على الرقم المناسب في الصفحة الخلفية.

تسرّنا مساعدتك
فريق خدمة عمالئنا على استعداد لإلجابة على كل أسئلتك،
لكي يكون اختيارك بدراية ومتوافقا ً مع متطلباتك.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
Sydney Road 1187
Fawkner VIC 3060
مكتب المناطق الشمالية

03 9355 3100
Sydney Road 1187
Fawkner VIC 3060

( Fawkner Memorial Parkمكتب اقليمي)
•مقبرة كوبرغ
•مقبرة نورثكوت
•منتزه المناطق الشمالية التذكاري
•مقبرة بريستون
مكتب المناطق الغربية

03 9362 6600
Doherty’s Road 2-14
Altona North VIC 3025

( Altona Memorial Parkمكتب اقليمي)
•مقبرة كيلور
•مقبرة Truganina
•مقبرة Werribee
•مقبرة Williamstown
مكتب المناطق الشرقية

03 9737 2300
Victoria Road 126-128
Lilydale VIC 3140

( Lilydale Memorial Parkمكتب اقليمي)
•مقبرة Anderson’s Creek
•مقبرة Burwood
•مقبرة Emerald
•مقبرة Healesville
•مقبرة Lilydale Lawn
•مقبرة Templestowe
•مقبرة Yarra Glen

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

