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 ،Vejleچهارم دسامبر 2102

قوانینی برای محل دفن مسلمانان منطقه .2
هر مسلمانی ،بدون توجه به اقناع مسلمانی  ،می تواند در منطقه مسلمانان  Vejleشمالی  Kirkegårdدفن شود (گورستان  Vejleشمالی)
محل های دفن در زمین چمن برای بزرگساالن /بچه ها
.0

یک یا چند محل دفن می تواند خریداری شود و برای مدت  21سال به صورت مرتب و تمیز نگهداری شود 01(.سال برای محل دفن یک بچه)

 .2نگهداری و قرارداد نگهداری چندین ساله برای مدت  21سال می تواند با  Vejle Kirkegårdeمنعقد شود(  01سال برای محل دفن یک بچه)
 .3نگهداری و قرارداد نگهداری چندین ساله نگهداری و محافظت محل دفن و بخشی از منطقه عمومی را پوشش می دهد.
 .4سند محل دفن برای خریدار صاد ر می شود که می تواند بعد از انقضای زمان نگهداری تمدید شود.سند محل دفن می تواند برای حداقل  5سال و حداکثر
یک دوره نگهداری  21ساله برای فرد بزرگسال یا  01سال برای یک بچه تمدید شود.
 .5اطالع برای دفن باید حداقل  2روز کاری قبل از دفن به  Vejle Kirker og Kirkegårdeداده شود.
 .6فرد متوفی باید قبل از دفن در کفن گذاشته شود و با کفن دفن شود.
.7

پوشاندن قبر توسط کارمندان قبرستان انجام می شود .خویشاوندان می توانند در پوشاندن کفن در زمین مشارکت کنند.

 .8آخرین دفن در ساعت  04:11انجام می شود.
 .9در ورودی قبرستان امکان دسترسی به آب فراهم است.

طرح محل دفن:
 .0یک سنگ یادواره /سنگ قبر باید برروی محل دفن گذاشته شود :طول  81:سانتیمتر ،عرض 41 :سانتیمتر ،ارتفاع  01سانتیمتر( طول 51 :سانتیمتر،
عرض  31:سانتیمتر ،ارتفاع  01:سانتیمتر برای محل دفن بچه ها).
 .2هیچگونه الزاماتی در مورد مواد تشکیل دهنده یادواره یا سنگ قبر وجود ندارد.
 .3سنگ های بریده یا سنگ ساختمانی یا سنگ بنایی نباید برروی محل دفن گذاشته شود Vejle Kirkegårde.در مورد عالمت گذاری محل دفن دقت و
نظارت می کند .گذاشتن پرچین و کاشت گل ها و بوته ها مجاز نمی باشند.
.4

گل های تزئینی و بریده شده می تواند در جلو وروی سنگ قبر گذاشته شوند.

.5

مقامات زمین محل دفن هرگونه کاشت نامناسب یا ساختار بدون هشدار قبلی را از بین خواهند برد.
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