
Chọn một 
công ty  
mai táng

Đám tang là lúc để quý vị tưởng nhớ đến con và ca tụng tất cả những gì tốt đẹp về con. 
Đây là lúc để chia sẻ câu chuyện về con, những kỷ niệm và sự đau buồn của quý vị và 
là dịp để cùng gia đình và bạn bè nói lời tạm biệt. 

Để sắp xếp cho việc mai táng thì cần phải liên lạc với một 
công ty mai táng. Có thể quý vị muốn nói chuyện với một 
vài công ty mai táng trước khi quyết định quý vị thấy thoải 
mái nhất với công ty nào. Quý vị có thể gặp họ ở nhà 
mình, tại văn phòng công ty hoặc tại một địa điểm mà quý 
vị thấy thoải mái. 

Không phải vội vã với việc sắp xếp đám tang. Điều quan 
trọng là nên từ từ và quyết định khi nào quý vị sẵn sàng. 
Nhân viên xã hội của quý vị hoặc toán hỗ trợ có thể hỗ trợ 
quý vị trong quá trình này.

Dưới đây là danh sách các câu hỏi có thể giúp khi quyết 
định chọn công ty mai táng.   

 › Nếu muốn gặp con tôi, chúng tôi có thể được đến 
nhìn con bao nhiêu lần tùy theo nhu cầu của gia đình 
không? Chúng tôi có phải hẹn trước không?

 ›  Chúng tôi có thể mang thi hài của con về nhà không?

 ›  Nếu muốn, tôi có thể tham gia trong việc tắm, mặc 
quần áo và chăm sóc thi hài con trước khi đặt vào 
quan tài không?

 ›  Công ty tính phí thế nào và các dịch vụ nào là tùy 
chọn? Các chi phí mai táng có thể khác nhau đáng kể. 
Điều quan trọng là cần biết quý vị sẽ nhận được các 
dịch vụ nào và chi phí mỗi phần là bao nhiêu. Quý vị 
có thể muốn liên lạc với một số công ty mai táng để lấy 
bảng chào giá liệt kê từng phần. Hãy hỏi xem liệu công 
ty có chương trình trả góp hay không. 

 › Ướp xác là gì? Việc này có cần thiết không? Thủ tục là 
gì? Phí tổn là bao nhiêu? Tại sao tôi cần nghĩ đến việc 
này?

 › Quý vị thường có dùng đồ trang điểm không? Một số 
cha mẹ không vui vì con họ đã được trang điểm mà 
không có sự cho phép của họ.

 › Có những kiểu quan tài nào? Tôi có thể chọn một màu 
đặc biệt hoặc trang trí quan tài không?

 › Còn hoa, bong bóng bay, hay chim bồ câu thì sao? Nếu 
muốn chúng tôi có thể sắp xếp có những thứ  
này không?

 › Tôi có những tín ngưỡng văn hóa và tôn giáo và muốn 
những điều này được tính đến— công ty mai táng có 
thể tôn trọng nhu cầu của tôi không?

 › Thủ tục chôn cất hay hỏa táng là như thế nào?

 › Bao lâu sau đó tôi có thể mang cốt con về nhà?

 › Tôi có nên để những người con còn lại của mình tham 
gia không? Tôi làm bằng cách nào?

Để có thêm thông tin hãy xem Red Nose Grief and Loss 
(Đau buồn và mất mát của Mũi Đỏ):  
rednosegriefandloss.com.au/support/article/arranging-
your-childs-funeral
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