Negocios
Reuniones
Reuniones - Coordinar
Vietnamita
Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.

Árabe

.ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﺣﺪّﺩ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ

Formal, muy educado
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho
ông/bà?
Formal, educado

ﻣﺘﻰ ﺗﻔﻀّﻞ ﺫﻟﻚ؟

Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺤﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪﺍ؟

Formal, educado
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.

.ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﻘﻲ

Formal, directo

Reuniones - Posponer
Vietnamita

Árabe

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta
được không?
Formal, muy educado
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều
mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được
không, tầm 4h chẳng hạn?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧؤﺟﻞ ﻟﻘﺎءﻧﺎ؟

ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ.ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺜﻼ؟،ﻣﺘﺄﺧّﺮ

Formal, educado
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày
khác được không?
Formal, educado

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺤﺪﺩ ﻭﻗﺘﺎ ﺁﺧﺮ؟

Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...

...ﻋﻠﻲّ ﺃﻥ ﻧؤﺟﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺣﺘﻰ

Formal, educado
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Negocios
Reuniones
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của
chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang
một ngày khác được không?

ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻧﺎﻩ
ٍ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ.ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ
ﺁﺧﺮ؟

Formal, educado
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày
hẹn của chúng ta.
Formal, directo
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?

.ﺃﻧﺎ ﻣﻀﻄﺮّ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ

ٍﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻛﺮﺍ \ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻗﻠﻴﻼ؟

Formal, directo

Reuniones - Cancelación
Vietnamita
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi
xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta
vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.

Árabe

 ﻟﻬﺬﺍ ﺃﻛﺘﺐ،ﻟﻢ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺃﻧﻲ ﻣﺠﺒﺮ
 ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ.ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻏﺪﺍ
.ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻗﺪ ﻳُﺴﺒّﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻫﺬﺍ

Formal, educado
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không
thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.

ﻳؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻲ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ
.ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ

Formal, educado
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào
ngày mai.

ﻟﻸﺳﻒ ﺃﻧﺎ ﻣﻀﻄﺮ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻣﻮﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻴﻮﻡ
.ﺍﻟﻐﺪ

Formal, educado
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của
chúng ta.

 ﻳؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻧﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﻹﻟﻐﺎﺀ..ﻧﻈﺮﺍ ﻟـ
.ﻣﻮﻋﺪﻧﺎ

Formal, educado
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