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يُسعدنا أن نعلن عن والدة... เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการ
เกิดของ...

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

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

ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกค
ุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว

تستخدم عندما يعلن طرف ثالث عن والدة طفل

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا พวกเราต้องการประกาศการเกิดของล
ูกชาย/ลูกสาวของเรา

تستخدم رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

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

เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกส
าวคนใหม่ของเราให้กับ...

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....

นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า
ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้
น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศกา
รเกิดของ...

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

بالحب واألمل نرحب بـ... ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้
ามาในโลกใบนี้

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

نعلن بكل فخر عن والدة...  เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกา
ศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของ
เรา...

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما
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بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \
ابنتنا.

เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในกา
รประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวข
องเรา

تُستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عو والدة طفلهما
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لقد تمت خطوبة ... و... ...และ...ได้หมั้นกันแล้ว

تستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما. ...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นข
องพวกเขา

تُستخدم عن رغبة شخصين في إعالن خطوبتهما

يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و... เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั
้นของ...และ...

تُستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

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

موعد الزفاف لشهر أغسطس.

คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้น
ของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่ง
เป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงาน
แต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงห
าคม

تقليدية، تُستخدم عند رغبة الوالدين في اإلعالن عن خطوبة ابنتهما

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

เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่
อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นขอ
งพวกเขา

تُستخدم كدعوة لحضور حفلة خطوبة

تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... . คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วม
งานหมั้นในวันที่...

تستخدم كدعوة إلى حفلة خطوبة
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يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... . เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะ
ประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...
และ...

تُستخدم عند اإلعالن عن الزواج
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سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت
الزوجية.

คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....

تُستخدم عند اإلعالن عن زفاف امرأة

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

وقتكم باالحتفال معنا بهذه المناسبة
السعيدة.

คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้
ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เราย
ินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุข
กับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา

يُستخدمها العروسان عند رغبتهما في دعوة الناس إلى حفل زفافهما

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

في... .

คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางาน
แต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเข
าในวันที่...ณ...

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 ...

เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตขอ
งฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาใ
นงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...

يستخدمها العروسان عند دعوة األصدقاء المقربين لحل زفافهما
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يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... . เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้า
คุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...

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

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا
احتفاال بـ...

เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพ
ื่อสังสรรค์...

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

تُشرفنا دعوتكم إلى ... คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...

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

ページ 3 22.05.2023



個人的
お知らせ・招待状

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

بـ...

เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเ
พื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดี
ใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม

تُستخدم، لدعوة األصدقاء المقربين إلى مناسبة اجتماعية مهمة

نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور. เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย
่างมาก

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...؟ คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?

غير رسمية، تُستخدم لدعوة األصدقاء ال لسبب آخر سوى رؤيتهم
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