Empowering our
Community

امروز محل دفن خود را
پیش خرید نمایید
plus GST

5,400

$

مقدمه

In collabration with

با افزایش جمعیت مسلمانان در استرالیای جنوبی ،ضرورت روز
افزونی به یک قبرستان اسالمی برای پاسخگویی به این تقاضا وجود
دارد

Dari Version

بخش تدفین
مسلمانان
در پارک یادبود اسمیتفلد
برای فردای خود ,امروز پیش خرید کنید

قبرستان جدید زمین وسیعی را در حومه شمالی ادیالید در
بر گرفته است .یک بخش جداگانه و اختصاصی برای جامعه
مسلمانان در نظر گرفته خواهد شد .ظرفیت  ۱۰۰۰۰قطعه جای
دفن این قبرستان را به بزرگترین محل دفن مسلمانان در جنوب
استرالیا تبدیل می کند
با گزینه پیش خرید ،میتوانید قیمت فعلی را قید نموده و از افزایش
قیمت در آینده در امان باشید
امروز محل دفن خود را پیش خرید نمایید!
برای معلومات بیشتر ،لطفا ً به شماره
 0883742280/0456809046یا
زنگ بزنید یا به ویب سایت
www.islamicsocietysa.org.sa
سر بزنید یا به ایمیل آدرس
projects@islamicsocietysa.org.au

جامعه اسالمی استرالیای جنوبی )Islamic Society of South
 ,(South Australia – ISSAبا همکاری اداره قبرستان های
ادیالید )(Adelaide Cemeteries Authority – ACA
بخش جدیدی برای تدفین مسلمانان در داخل پارک یادبود اسمیتفلد
) (Smithfield Memorial Parkواقع در 55 Smith Road,
		
 Evanstonمی سازد .
		 South

تغییر در ترکیب جمعیت جامعه مسلمانان استرالیای جنوبی نیاز به
مکان های تدفین بیشتری را برای نسل های آینده ما به همراه داشت
لذا ،جامعه اسالمی استرالیای جنوبی مشترکا ً با اداره قبرستان های
ادیالید برای ساختن قطعات قابل استطاعت برای کمک به کاهش
فشارهای تشییع جنازه در جامعه ما کار می کند
ما همچنین مجموعه کاملی از خدمات تشییع جنازه را برای کاهش
فشار مالی جامعه خود در هنگام دفن عزیزان شان ایجاد خواهیم کرد
تخمین زده می شود که این پروژه تقریبا ً  ۸ملیون دالر هزینه خواهد
داشت که شامل یک محل دفن با ظرفیت  ۱۰۰۰قطعه دفن به همراه
نمازخانه ،امکانات دستشویی ،مرکز خدمات ،دفاتر ،امکانات رفاهی،
آشپزخانه و پارکینگ در محل می شود

سواالتی که اغلب پرسیده می شوند
 .۱قیمت یک قطعه محل دفن چقدر است؟
قیمت یک قطعه  ۵۴۰۰دالر (به اضافه مالیات کاال و خدمات (GST-
است .این قیمت بر اساس قیمت تعیین شده توسط اداره قبرستان های
ادیالید ) (ACAمی باشد و این پیشنهاد در تاریخ  ۳۱دسامبر
 ۲۰۲۲به پایان خواهد رسید

 .۲برای تضمین یک قطعه زمین ،چقدر پول پیش الزم است؟ آیا
گزینه هایی دارای انعطاف پذیری برای پرداخت وجود دارد؟
گرینه  :۱پرداخت کامل  ۵۴۰۰دالر (به اضافه مالیات کاال و خدمات(
گزینه  :۲پرداخت  ۲۵فیصد پول پیش و پرداخت مبلغ متباقی بصورت
قسط ساالنه در مدت  ۴سال
 .۳حداکثر ظرفیت برای هر محل دفن چقدر است؟
 ۳دفن در هر محل قبر
 .۴هزینه چی مواردی را در بر می گیرد؟
هزینه محل دفن اول شامل کندن و پر کردن آن می شود
فراهم کردن تخته هبل
ساختن ،حفظ و نگهداری دایمی همه مدارک قبرستان
جزئیات تمام تدفین در ویب سایت اداره و در نرم افزار
جستجوی آنالین در دسترس خواهد بود
هزینه های حقوقی
 .۵این هزینه چی چیز را در بر نمی گیرد؟
هزینه تدفین های اضافی (کندن دوم و سوم) در عین قطعه
هزینه های بعد از ساعت اداری و تعطیالت برای تدفین
روزهای آخر هفته یا تعطیالت عمومی یا خارج از ساعات کاری
استاندارد
لوحه سنگ یا سنگ مزار
هزینه های تجدید پس از انقضای قطعه
هزینه های اداری انتقال
غسل دادن
مواد تدفین (برای مثال ،پارچه کفن(
ترانسپورت (انتقال(

 .۶هزینه تدفین دوم و سوم چقدر خواهد شد و چقدر زود باید
اداره قبرستان های ادیالید را اطالع دهیم؟
پس از امضای قرارداد باید به اداره قبرستان های ادیالید اطالع
دهید .این کار ارزش مالکیت محل دفن را تغییر نمی دهد و برای
هر یکی از دفن دوم و سوم در زمان ضرورت مبلغ  ۲۳۵۰دالر*
(به اضافه مالیات کاال و خدمات) دریافت خواهد شد

 .۱۱مدت تصدی قطعه چقدر است؟
 ۵۰سال تصدی محل به اضافه  ۲۵سال مهلت .دوران تصدی
برای هر دفن یا در زمان رخداد تدفین اول در محل قبر شروع می
شود یا اینکه تدفین  ۲۵سال پس از خرید انجام می شود
 .۱۲آیا می توانم قطعه را پس از انقضای آن تمدید کنم؟ اگر قطعه
را در مهلت تعیین شده آن تمدید نکنم ،چی اتفاق می افتد؟ آیا با
تمدید آن دوباره برقرار می شود یا نقض می شود؟
قطعات دفن که بطور خود بخود منقضی می شود ،بعد از  ۵۰سال
دوباره به اداره قبرستان های ادیالید تعلق می گیرد .اما فامیل ها
گزینه تمدید را دارند
اگر یکی از اعضای فامیل محلی را پس انقضای  ۵۰سال تمدید
کند ،باید قیمت آنرا از زمانیکه محل منقضی شده است پرداخت کند

 .۷آیا برای ارائه خدمات بعد از ساعت کاری استاندارد هزینه های
اضافی خواهد داشت؟
هزینه برای بعد از ساعت اداری در سال مالی فعلی  ۱۲۵۰دالر*
(به اضافه مالیت کاال و خدمات) است
رسیدن قبل از ساعت هشت و نیم صبح یا بعد از ساعت چهار و
ربع و همچنین روزهای شنبه و یکشنبه بعنوان خارج از ساعت
اداری طبقه بندی می شود
هزینه تعطیالت عمومی و بعد از ساعت اداری  ۲۱۰۰دالر* (به
اضافه مالیت کاال و خدمات) بوده و مشروط به در دسترس بودن
کارمندان است

 .۱۳اگر من یک قطعه را بخرم ،آیا قابل انتقال است؟
بله ،انتقال به فامیل ،یکی از خویشاوندان نزدیک یا یک عضو
دیگر جامعه مسلمان ممکن است

 .۸تدفین بر جای دفن دوم و سوم چقدر زود ممکن است؟
تدفین بر جای دفن دوم و سوم هر چقدر زود جای قبلی بصورت
محفوظ پر شود و تخته هبل گذاشته شود

 .۱۴اگر بله ،هزینه انتقال چقدر است؟
قیمت قطعه در زمان که انتقال صورت میگیرد یا قیمتی که بین دو
طرف توافق شده است .هزینه های حقوقی اعمال می شوند

 .۹هزینه دفن برای طفل خورد سال و اطفال چقدر است؟
هزینه دفن یک طفل بر اساس قیمت اداره قبرستان های ادیالید و
در زمان تدفین تعیین می شود

 .۱۵آیا جامعه اسالمی آسترالیای جنوبی خدمات تدفین تشکیل
خواهد داد و مسئول مراسم تدفین تعیین خواهد کرد؟
بله ،ما در حال تشکیل یک تیم اختصاصی برای مراسم تدفین
هستیم .این تصمیم شامل خدمات مانند غسل و انتقال جنازه خواهد
شد

 .۱۰درصورتیکه شما جای دفن دوم و سوم را نمی خواهید ،آیا
می توانید نظر خود را تغییر دهید؟
نعم ،ولكن بشرط :
بله ،بشرطیکه جای دفن برای تدفین اول استفاده نشده باشد و
اطالع قبل از تدفین اول داده شده باشد

بر اساس قیمت های اداره قبرستان های ادیالید ) (ACAو مشروط به تغییرات *

