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يُسعدنا أن نعلن عن والدة... Vi har välkomnat ... till världen.

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

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

Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en
liten son / dotter.

تستخدم عندما يعلن طرف ثالث عن والدة طفل

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...

تستخدم رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

يُسعدنا أن نقدّم لكم... ابننا الجديد \ بنتنا
الجديدة

Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son /
nyfödda dotter.

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما، وتوجد عادة على بطاقة عليها صورة الوليد

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....

Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med
kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage
födelsen av ...

تعبير شائع في اللغة األنجليزية، يستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عن والدة طفلهما

بالحب واألمل نرحب بـ... Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

نعلن بكل فخر عن والدة...  Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste
medlemmen i vår familj ...

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \
ابنتنا.

Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av
vår son / dotter.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عو والدة طفلهما
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لقد تمت خطوبة ... و... ... och ... har förlovat sig.

تستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما. ... är glada att kungöra sin förlovning.

تُستخدم عن رغبة شخصين في إعالن خطوبتهما

يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و... Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och
...

تُستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

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

موعد الزفاف لشهر أغسطس.

Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ...,
och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till
augusti.

تقليدية، تُستخدم عند رغبة الوالدين في اإلعالن عن خطوبة ابنتهما

نرجو أن تشرفونا بحضوركم حفلة خطوبة ...
و... .

Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras
förlovning.

تُستخدم كدعوة لحضور حفلة خطوبة

تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... . Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest
den ...

تستخدم كدعوة إلى حفلة خطوبة
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يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... . Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet
mellan ... och ...

تُستخدم عند اإلعالن عن الزواج

سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت
الزوجية.

Fröken ... ska snart bli fru ...

تُستخدم عند اإلعالن عن زفاف امرأة
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يتشرف السيد... واآلنسة ... بدعوتكما
لحضور حفل زفافهما. نرجو أن يسمح لكم

وقتكم باالحتفال معنا بهذه المناسبة
السعيدة.

Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln
mellan ... och ... .

يُستخدمها العروسان عند رغبتهما في دعوة الناس إلى حفل زفافهما

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

في... .

Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan
vår son/dotter den ... i ...

يستخدمها والدا العروس \ العريس لدعوة الناس لحضور حفل الزفاف

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

حضور حفل زفافهما بتاريخ ... في ...

Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i
våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den
... i ...

يستخدمها العروسان عند دعوة األصدقاء المقربين لحل زفافهما
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يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... . Det skulle glädja oss om du ville komma med den ...
klockan ... för ...

تُستخدم لدعوة الناس إلى مناسبة خاصة في يوم ووقت محددين ولسبب معيّن

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا
احتفاال بـ...

Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för
att fira ...

تُسخدم لدعوة الناس إلى حفلة عشاء وإلى تقديم سبب إقامة هذا العشاء

تُشرفنا دعوتكم إلى ... Ni är hjärtligt välkomna på ...

رسمية، تُستخدم لدعوة الناس لحضور حفلة رسمية. تُستخدم عادة في حفالت عشاء تقيمها الشركات

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

بـ...

Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi
skulle bli mycket glada om du kunde komma.

تُستخدم، لدعوة األصدقاء المقربين إلى مناسبة اجتماعية مهمة

Página 3 22.05.2023



Personal
Anuncios e invitaciones

نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور. Vi vill jättegärna att ni kommer.

تُستخدم في دعوة بعد أن قمت بالحديث مع المدعوّ شفويا وسألته الحضور وذلك للتأكيد على رغبتك في حضوره

هل تودّ أن تأتي إلى ... من أجل...؟ Vill du komma till ... på/för ...?

غير رسمية، تُستخدم لدعوة األصدقاء ال لسبب آخر سوى رؤيتهم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

