
 

Cách thức tham gia khu vực tưởng niệm cho Ngày 

Dành Cho Tất Cả Các Linh Hồn (All Souls Day) của 

chúng tôi 

Chúng tôi hoan nghênh quý vị, bạn bè và gia đình của quý vị đến tham gia kỷ niệm Ngày Dành 
Cho Tất Cả Các Linh Hồn tại các địa điểm của chúng tôi trong năm nay.  
 
Thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu cách thức hoạt động của những khu vực tưởng niệm 
tương tác cho Ngày Dành Cho Tất Cả Các Linh Hồn của chúng tôi. Thông tin sẽ giải thích nơi quý 
vị cần đi sau khi đã đến địa điểm nghĩa trang mà quý vị chọn và cách tham gia tưởng niệm. 
 
Những khu vực tưởng niệm tương tác là gì? 
Chúng tôi đã thiết lập những không gian suy ngẫm cho Ngày Dành Cho Tất Cả Các Linh Hồn tại 
Nghĩa Trang Bách Thảo Springvale, Nghĩa Trang Melbourne và Công Viên Tưởng Niệm Bunurong. 
Người dân có thể đến những khu vực tưởng niệm này từ Thứ Bảy ngày 29 Tháng Mười đến Chủ 
Nhật ngày 6 Tháng Mười Một. 

Mỗi khu vực sẽ có một cây thánh giá đẹp, được trang trí bằng đèn. Quý vị có thể tham gia vào 
khu vực tưởng niệm tương tác của chúng tôi bằng cách đặt ảnh của người thân yêu của quý vị tại 
đây. 

Cách đặt ảnh của quý vị 
Nếu quý vị muốn tưởng nhớ một người thân yêu trong Ngày Dành Cho Tất Cả Các Linh Hồn năm 
nay, quý vị có thể làm theo các bước dưới đây. 
 

1. Tìm một bức ảnh của người thân yêu và sao ra một bản để mang đến nghĩa trang. 
Chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi sẽ không thể trả lại bất kỳ bức ảnh nào, vì vậy chúng tôi 
yêu cầu quý vị hãy chuẩn bị một bản sao ảnh của mình để đặt tại khu vực tưởng niệm. 
Nếu quý vị không có máy in ở nhà, quý vị có thể nhờ bạn bè và gia đình hoặc in ảnh tại 
Officeworks hoặc thư viện địa phương của quý vị.  
Để vừa với khung, ảnh của quý vị cần có chiều dài từ 101mm đến 125mm và chiều rộng 
từ 50mm đến 70mm. 
 

2. Mang bản sao ảnh đến nghĩa trang quý vị đã chọn trong giờ mở cửa và đến điểm 
tiếp nhận để lấy khung ảnh bằng bìa cứng để lồng ảnh của quý vị vào. Để biết giờ mở cửa 
và điểm tiếp nhận, hãy tham khảo bảng dưới đây. 
 

3. Mang ảnh đã lồng khung gắn lên cây thánh giá như một hành động suy ngẫm và yêu 
thương dành cho người đã khuất. Quý vị có thể ở lại và suy ngẫm nếu muốn, miễn là quý 
vị ghé thăm trong giờ mở cửa của nghĩa trang. 
 
 

 Nghĩa Trang 
Melbourne 

Nghĩa Trang Bách 
Thảo Springvale 

Công Viên Tưởng 
Niệm Bunurong 

Giờ mở cửa Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8 
giờ sáng – 8 giờ tối 

Thứ Hai đến Chủ Nhật, 
8 giờ sáng – 8 giờ tối 

Thứ Hai đến Chủ 
Nhật, 8 giờ sáng – 8 
giờ tối 

Điểm tiếp nhận Lăng Saint Mary of the 
Cross 

Các Lăng Saint Padre 
Pio, Rocco Surace và 
Luciano Rossetti 

Lăng Pietà (đầu phía 
bãi đậu xe) 

Vị trí thánh giá 
tưởng niệm 

Lăng St Michael the 
Archangel 

Lăng Rocco Surace Lăng Pietà (đầu phía 
nhà vệ sinh công 
cộng) 

 


