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Duyurular ve Davetiyeler - 
Esperanto Arapça
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de... يُسعدنا أن نعلن عن والدة...

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas
filon/filinon.

يُسعدني أن أعلمكم أنّ... أصبح لهما اآلن ابن
صغير \ بنت صغيرة

Uzata kiam tria anoncas la naskiĝon de infano

Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova
knabo/knabino.

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا
Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia
nova filo/filino.

يُسعدنا أن نقدّم لكم... ابننا الجديد \ بنتنا الجديدة
Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de ilia infano, kutime trovita sur kartoj kun la foto de la infano

Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj
ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas
ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...

أعلن فرحتي بأحلى خبر وأبشركم بقدوم أغلى
البشر، وصول مولودي الجديد \ مولودتي الجديدة
(اسم الوليد ...) اهللا يحفظه \ يحفظها لي من كل

خطر. مع أسمى تحيات ... و....
Norma diraĵo en la angla, uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la
mondo.

بالحب واألمل نرحب بـ...
Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de
nia familio...

نعلن بكل فخر عن والدة... 
Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia
filo/filino.

بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \ ابنتنا.
Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Duyurular ve Davetiyeler - 
Esperanto Arapça

Sayfa 1 23.05.2023



Kişisel
Duyurular ve Davetiyeler
...kaj ... estas fianĉiĝinta. لقد تمت خطوبة ... و...

Uzata kiam anoncante gefianĉecon

...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon. يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما.
Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj... يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و...
Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la
engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro
kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo
estas planita.

يُعلن السيد... وحرمه عن خطوبة ابنتهما، ...
إلى... ابن السيد... وحرمه. و قد تحدد موعد

الزفاف لشهر أغسطس.
Tradicia, uzata kiam gepatroj volas anonci la engaĝiĝon de sia filino

Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por
celebri ilian engaĝiĝon.

نرجو أن تشرفونا بحضوركم حفلة خطوبة ... و... .
Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio

Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le... تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... .
Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio

Duyurular ve Davetiyeler - 
Esperanto Arapça
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj... يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... .

Uzata kiam anoncante geedziĝon

Fraŭlino... estos poste Sinjorino... سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت الزوجية.
Uzata kiam anoncante geedziĝon de virino

Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian
ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por
veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.

يتشرف السيد... واآلنسة ... بدعوتكما لحضور
حفل زفافهما. نرجو أن يسمح لكم وقتكم باالحتفال

معنا بهذه المناسبة السعيدة.
Uzata de la paro kiam invitante al geedziĝon
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Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la
geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...

يتشرف السيد... وحرمه بدعودتكم لحضور حفل
زفاف ابنهما \ بنتهما وذلك بتاريخ ... في... .

Uzata de la gepatroj de la viro/virino, kiu estas geedziĝita por inviti al la geedziĝo

Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas
vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...

ألنك كنت وما زلت شخصا مهما في حياتهما، فإن
... و... يتشرفان بدعوتك إلى حضور حفل زفافهما

بتاريخ ... في ...
Uzata de la paro kiam invitante amikojn al ilia geedziĝo
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Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por... يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... .

Uzata por inviti al socia okazo sur specifa tago, je specifa tempo kaj por specifa kialo

Ni petas la plezuron de via firmo ĉe
vespermanĝo por festi...

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا احتفاال بـ...
Uzata por inviti al vespermanĝofesto kaj doni la kialon kial

Ni invitas al... تُشرفنا دعوتكم إلى ...
Formala, uzata por inviti al formala okazaĵo. Komune uzata por vespermanĝopartioj de firmoj

Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre
ĝojus, se vi povus veni.

نأمل حضوركم إلى حفلة سيقتصر الحضور فيها
على األصدقاء المقربين وذلك احتفاال بـ...

Formala, uzata por inviti amikojn al grava socia okazo

Ni devus tre multe kiel vi venus. نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور.
Uzata en invito post oni petis la ricevanton veni, por emfazi, ke vi ŝatus ilin ĉeestantan

Ĉu vi ŝatus veni a ... por...? هل تودّ أن تأتي إلى ... من أجل...؟
Neformala, uzata por inviti amikojn nur por vidi ilin
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