
  
 

SỐ HỒ SƠ CÁ NHÂN (CASE ID#):_________________ 
 

GIẤY ỦY QUYỀN HỎA TÁNG  
(CREMATION AUTHORIZATION) 

 
Người đã ký tên dưới đây yêu cầu vàủy quyền cho NhàHỏaTáng Black Hills được hỏa táng hài cốt của: 

The undersigned hereby requests and authorizes Black Hills Crematory to cremate the remains of: 

 

Tên (name): __________________________________________________________________ 
Ngày Tháng Năm Sinh :______  (D) ______(M) ______(Y)       
Ngày Tháng Năm Chết:______ (D) ______(M) _______(Y) 

Cân nặng (Weight):_________________ Hài cốt hỏa táng đãđược đặt ở chỗ (Urn):________________ 
Nơi để/chôn cất tại (Inurned/Buried at): ________________________________________________ 
Gởi đến (Ship/Release only to):________________________________________________ 
Số ký nhận (# of signatures needed):_______________ 
Cho phép Woodlawn Funeral Home tiêu hủy số còn lại: _________________________________ 
(Authorizes Woodlawn Funeral Home to scatter remains) 

Nhân Chứng lịch trình hỏa thiêu: Tháng (M) ____ Ngày (D) ____ Năm (Y) _____ Giờ (Time) ______ 
  

_____(Ký tắt) Tôi xác nhận rằng tôi được hợp pháp đểủy quyền cho việc hỏa táng và việc xử lý 
hài cốt.Tôi đồng ý sẽ bồi thường, không khiếu nại, và không quy trách nhiệm cho Black Hills 
Crematory & Woodlawn Funeral Home trong bất kỳ tình huống nào . 
_____(Initial) I hereby certify that I have the legal right to authorize this cremation and the disposition of the cremated remains. I further agree 
that I will indemnify and hold harmless Black Hills Crematory and Woodlawn Funeral Home from any claims to the contrary. 
 

____ (Ký tắt) Tôi hiểu rằng bất kỳđồvật còn lại nào có giá trị trên thi thể người chết, bao gồm 
nhẫn, hoa tai, dây chuyền hoặc đồ trang sức khác như răng vàng, các thiết bị nha khoa sẽ bị 
thiêu hủy hoàn toàn vì quy trình hỏa táng và không thể phục hồi lại được . 
____(Initial) I understand that because of the nature of the cremation process, any valuable material remaining with the body, to include rings, 
earrings, necklaces, or other jewelry, dental gold, and dental appliances will be wholly consumed and unrecoverable following the cremation. 
 

____ (Ký tắt) Tôi ủy quyền cho nhàHỏa Táng Black Hills xử lý các vật liệu lạ, các bộ phận giả hoặc 
các vật không tự nhiên theo tiêu chuẩn và luật lệhỏa táng hài cốt, cho dù bằng cách chôn cất 
hoặc bất cứ cách nào khác mà tiện lợi cho nhàHỏa Táng Black Hills. 
____(Initial) I hereby authorize Black Hills Crematory to dispose of any foreign materials, prostheses, or other objects not natural to the remains 
following the cremation and prior to their being processed according to industry standards and applicable laws, whether by burrial or any other 
manner deemed advisable by and convenient to Black Hills Crematory. 
 

____ (Ký tắt) Tôi hiểu rằng nếu tôi là một nhân chứng khi hỏa táng,tôi sẽđược Nhà Tang Lễ 
Black Hills cung cấp ngày giờhỏa táng vàđược ghi rõ trong đơn này. 
____ (Initial) I understand, if this is to be a witness cremation, the date and the time will be provided to me by the funeral home at the 
convenience of Black Hills Cremation, and noted on this form. 
 

____ (Ký tắt) Tôi hiểu rằng các thiết bịđãcấy ghép phẩu thuật như máy điều hoà nhịp tim, có thể 
có hoặc không chứa nguồn điện phải được loại bỏ ra khỏi thi thể trước khi hỏa táng vì nó có thể 
nổ. Do đó tôi phải báo cho giám đốc hoặc nhân viên của NhàTang Lễđể tháo bỏ các thiết bị này. 
 



  
 

 
 
 
 

 
 
 
ĐIỀN TÊN _________________________________________                                                                            

Print Name 
 

QUAN HỆ ________________________ 
Relationship 

 

ĐỊA CHỈ__________________________________    

Address  _________________________________ 

________________________________________       

 
Ngày(D) _Tháng (M) _ Năm (Y) _Chử Ký (Signature)  
 
______________________________________________________ 
 

ĐIỀN TÊN _____________________________________________                                                                            

Print Name 
 

QUAN HỆ ________________________ 
Relationship 

 

ĐỊA CHỈ__________________________________    

Address  _________________________________ 

________________________________________       

 
Ngày(D) _Tháng (M) _ Năm (Y) _Chử Ký (Signature)  
 
_________________________________________________________ 
 

Gia đình có những cân nhắc và hướng dẫn đặc biệt sau đây cho Nhà Tang Lễ: 
The family has the following special considerations and instructions for the funeral home: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Giám Đốc nhà Tang Lễ: ____________________Ngày (D) ____Tháng (M) ____Năm (Y) ____Giờ (Time):_______ 

 

Được chấp thuận bởi (Đại Diện cho nhà Tang Lễ):_______________Ngày(D) ____ Tháng(M) ____ Năm (Y) ___ 

 
Accepted By (Funeral Home Representative):___________________Date:____________________  


