
Pessoal
Anúncios e Convites

Anúncios e Convites - 
árabe coreano

يُسعدنا أن نعلن عن والدة... ...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

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

...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로
알려드립니다.

تستخدم عندما يعلن طرف ثالث عن والدة طفل

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا 우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.

تستخدم رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

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

저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.

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....

10개의 손가락과 10개의 발가락....  저희 가족이 한 명
늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어
행복합니다.

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

بالحب واألمل نرحب بـ... 사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

نعلن بكل فخر عن والدة...  우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \
ابنتنا.

우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나
기쁩니다.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عو والدة طفلهما
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لقد تمت خطوبة ... و... .. 와 ...는 약혼하였습니다.

تستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما. ...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.

تُستخدم عن رغبة شخصين في إعالن خطوبتهما

يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و... ...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.

تُستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

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

موعد الزفاف لشهر أغسطس.

...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을
알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.

تقليدية، تُستخدم عند رغبة الوالدين في اإلعالن عن خطوبة ابنتهما

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

....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.

تُستخدم كدعوة لحضور حفلة خطوبة

تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... . ...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.

تستخدم كدعوة إلى حفلة خطوبة
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يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... . ...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로
생각합니다.

تُستخدم عند اإلعالن عن الزواج

سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت
الزوجية.

...는 곧 ...의 아내가 됩니다.

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.

...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와
함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.

يُستخدمها العروسان عند رغبتهما في دعوة الناس إلى حفل زفافهما

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

في... .

...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을
초대하고 싶습니다.

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 ...

나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서
함께 축하해줘.

يستخدمها العروسان عند دعوة األصدقاء المقربين لحل زفافهما
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يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... . ...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참
좋겠습니다.

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

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا
احتفاال بـ...

...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.

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

تُشرفنا دعوتكم إلى ... ...에 친절히 초대하고 싶습니다.

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...

...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다.
와주신다면 감사하겠습니다.

تُستخدم، لدعوة األصدقاء المقربين إلى مناسبة اجتماعية مهمة
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نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور. 와주신다면 매우 감사하겠습니다.

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...؟ ...에 와서 만날 래?

غير رسمية، تُستخدم لدعوة األصدقاء ال لسبب آخر سوى رؤيتهم
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