Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar
Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse
Arabiska

...ﻳُﺴﻌﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺓ

Portugisiska
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

 ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻵﻥ...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ
ﺍﺑﻦ ﺻﻐﻴﺮ \ ﺑﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮﺓ

Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/
uma filhinha.

Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso
bebê.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﺑﻨﻨﺎ \ ﺑﻨﺘﻨﺎ

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

Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/
a nossa filha.

Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet

ﺃﻋﻠﻦ ﻓﺮﺣﺘﻲ ﺑﺄﺣﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻭﺃﺑﺸﺮﻛﻢ ﺑﻘﺪﻭﻡ
\  ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،ﺃﻏﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ
( ﺍﷲ... ﻣﻮﻟﻮﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ )ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ
 ﻣﻊ.ﻳﺤﻔﻈﻪ \ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻄﺮ
.... ﻭ... ﺃﺳﻤﻰ ﺗﺤﻴﺎﺕ

Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com
estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o
prazer de anunciar o nascimento de ...

Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn

...ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻧﺮﺣﺐ ﺑـ

Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da
nossa família ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

...ﻧﻌﻠﻦ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺓ

\ ﺑﻜﻞ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺳﺮﻭﺭ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﺑﻨﻨﺎ
.ﺍﺑﻨﺘﻨﺎ

Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do
nosso filho / da nossa filha.

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
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Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar
Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning
Arabiska

... ﻭ... ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺧﻄﻮﺑﺔ

Portugisiska
...e...estão noivos.

Används för att kungöra en förlovning

. ﺃﻥْ ﻳﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺑﺘﻬﻤﺎ... ﻳُﺴﻌﺪ

... têm o prazer de anunciar o seu noivado.

Används då ett par vill tillkännage sin förlovning

... ﻭ... ﻳُﺴﻌﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺑﺔ

Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .

Används för att kungöra en förlovning

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

Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ...,
com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O
casamento está sendo planejado para Agosto.

Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning

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

Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de...
e ....

Används i inbjudan till en förlovningsfest

. ... ﻭ... ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺩﻋﻮﺗﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻠﺔ ﺧﻄﻮﺑﺔ

Os senhores estão cordialmente convidados para a festa
de noivado de... e... em ....

Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål
Arabiska

. ... ﻭ... ﻳُﺴﻌﺪﻧﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺯﻓﺎﻑ

Portugisiska
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....

Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap

 ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ... ﺳﻴﺘﻢ ﺯﻓﺎﻑ ﺍﻵﻧﺴﺔ
.ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....

Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
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Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar
 ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻤﺎ...  ﻭﺍﻵﻧﺴﺔ...ﻳﺘﺸﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ.ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻓﻬﻤﺎ
ﻭﻗﺘﻜﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ

Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em
seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a)
para desfrutar este dia especial com eles.

Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop

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

O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu
filho / sua filha ... em ...em/ no /na....

Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet

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

Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ...
solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em
/no /na ....

Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang
Arabiska

Portugisiska

Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em
...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en
särskild anledning

. ... ﻳﻮﻡ...ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻙ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ

ﻳُﺸﺮﻓﻨﺎ ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻣﻌﻨﺎ
...ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑـ

Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em
um jantar para comemorar ....

Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a)
para ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar

... ﺗُﺸﺮﻓﻨﺎ ﺩﻋﻮﺗﻜﻢ ﺇﻟﻰ

ﻧﺄﻣﻞ ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻠﺔ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ
...ﺑـ

Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar...
e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
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Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst

.ﻧﺄﻣﻞ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ

Nós gostaríamos muito que você viesse.

Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer

؟... ﻣﻦ ﺃﺟﻞ... ﻫﻞ ﺗﻮﺩّ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ

Vocês gostariam de vir para ... para ...?

Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas
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