
Osobní
Dopis

Dopis - 
arabsky vietnamsky

السيّد أحمد رامي
٣٣٥ شارع الجمهوريّة

القاهرة ١١٥١١

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

صيغة العنوان البريطاني كما هو متعارف عليه
اسم المرسل إليه
رقم الشارع + اسم الشارع
اسم المدينة + الجهة \ الوالية +الرمز البريدي

Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive

California Springs CA 92926

Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926

صيغة العنوان األمريكيّ:
اسم المرسل إليه
رقم الشارع + اسم الشارع
اسم المدينة + الحرفان األوالن من اسم الوالية + الرمز البريدي

Adam Smith
8 Crossfield Road

Selly Oak
Birmingham

West Midlands
B29 1WQ

Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

صيغة العنوان البريطاني واإليرلندي:
اسم المرسل إليه
الرقم + اسم الشارع
اسم المدينة
المحافظة
الرمز البريدي

Sally Davies
155 Mountain Rise

Antogonish NS B2G 5T8

Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8

Canadian address format:
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Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code

سيليا جونز
47 شارع هربرت

فلوريات
بيرث دبليو إيه 6018

Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018

صيغة الموقع األسترالي: 
 اسم المستلم 
 رقم الشارع + اسم الشارع 

 اسم المقاطعة 
 اسم البلدة/المدينة +الرمز البريدي

Alex Marshall
745 King Street

West End, Wellington 0680

Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680

صيغة عنوان نيوزيالندا:
اسم المستلم
الرقم+اسم الشارع
الضاحية/رقم الطريق/صندوق البريد
البلدة/المدينة + الرمز البريدي

Dopis - 
arabsky vietnamsky

عزيزي فادي، Gửi Vi,

رسمية، صيغة متعارف عليها في مخاطبة صديق

والدي العزيز \ والدتي العزيزة، Gửi bố / mẹ,

غير رسمية، صيغة متعارف عليها في مخاطبة الوالديْن

خالي \ عمي العزيز شادي، Cháu chào chú Triều,

غير رسمية، صيغة متعارف عليها في مخاطبة أحد أفراد عائلتك
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أهال يا فادي، Lam thân mến,

غير رسمية، صيغة متعارف عليها في مخاطبة صديق

يا فادي، Thương thân mến,

غير رسمية بتاتا، صيغة متعارف عليها في مخاطبة صديق

فادي، Tùng à,

غير رسمية، طريقة مباشرة لمخاطبة صديق

عزيزي، Bạn / bố / mẹ thân yêu,

غير رسمية بتاتا، تُستخدم عند مخاطبة شخص تحبه

أبي الحبيب \ أمي الحبيبة، Anh / Em thân yêu,

غير رسمية بتاتا، تُستخدم عند مخاطبة أحد األبوين

حبيبي فادي، Trúc thân yêu,

غير رسمية، تستخدم عند مخاطبة شريك

شكرا لرسالتك. Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.

تستخدم عند الرد على مراسلة

لقد سُعِدْت بسماع أخبارك. Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.

تستخدم عند الرد على مراسلة

أعتذر شديد االعتذار على عدم االتصال
بك لفترة طويلة.

Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.

تستخدم عند كتابة رسالة إلى أحد األصدقاء القدامى الذين لم تتصل بهم منذ فترة

لقد مر وقت طويل على آخر اتصال بيننا. Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.

تستخدم عند الكتابة إلى صديق قديم لم تتصل به منذ فترة طويلة

Dopis - 
arabsky vietnamsky
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أكتب إليك ألخبرك بأنّ... Mình viết thư này để báo với bạn rằng...

تستخدم عندما يكون لديك أخبار سارة

هل لديك أية برامج لـ...؟ Bạn có rảnh vào...?

تستخدم عند الرغبة في استدعاء شخص لحضور مناسبة أو لالجتماع معه

شكرا جزيال إلرسال \ استدعاء \ إرفاق... Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.

تستخدم عند شكر شخص على إرسال شيء ما \ استدعاء شخص إلى مكان ما \ إرفاق بعض المعلومات

أنا فعال ممنون ألنك أعلمتني \ قدمت لي
\ كتبت لي...

Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn
gửi.

تستخدم عند شكر شخصٍ ما بشكل صادق ألنه قال لك شيئا \ قدم لك شيئا \ كتب لك بخصوص مسألة ما

لقد كان أمرا لطيفا للغاية أن تكتب لي \
تستدعيني \ ترسل لي...

Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn
gửi.

تستخدم عند التعبير عن تقديرك العميق لشخص ما ألنه كتب لك \ استدعاك \ أرسل لك

يسرّني أن أعلن أنّ... Mình xin vui mừng thông báo rằng...

تستخدم عند اإلعالن عن أخبار سارة لألصدقاء

لقد سُرِرْتُ بسماع... Mình rất vui khi được biết...

تستخدم عند إرسال رسالة أو خبر

يُؤسفني أن أعلمكم أنّ... Mình rất tiếc phải báo rằng...

تستخدم عند اإلعالن عن أخبار سيئة لألصدقاء

لقد أحزنني سماع... Mình rất tiếc khi hay tin...

تستخدم عند مواساة صديق بلغته أخبار سيئة

Dopis - 
arabsky vietnamsky

أقدّم أسمى عبارات الحب إلى... وقل له \
لها كم أشتاق له \ لها.

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ
mọi người.

تستخدم عند الرغبة في إعالم شخص أنك تشتاق له عبر متلقي الرسالة
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مع أسمى عبارات الحبّ من... ... gửi lời chào cho bạn.

تُستخدم عند إضافة تحيات شخص آخر إلى الرسالة

بلّغْ \ بلّغي سالمي إلى... Cho mình gửi lời chào tới...

تستخدم عند الرغبة في السالم على شخص من خالل متلقي الرسالة

أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا. Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.

تستخدم عند الرغبة في تلقي ردّ على رسالتك

اُكتب \ اُكتبي لي قريبا. Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.

مباشرة، تستخدم عند الرغبة في تلقي ردّ على رسالتك

اُكتب \ اُكتبي لي عندما... Hãy hồi âm cho mình khi...

تستخدم فقط عندما تريد استالم رد على رسالتك في حالة توفر أخبار حول شيء ما

اكتب لي عندما يجدّ جديد في الموضوع.  Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.

تستخدم فقط عندما تريد استالم رد على رسالتك في حالة توفر أخبار حول شيء ما

اعتن \ اعتني بنفسك. Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.

تستخدم عند الكتابة إلى العائلة أو األصدقاء

أحبك. Em yêu anh / Anh yêu em.

تستخدم عند الكتابة إلى شريكك

أجمل األمنيات، Thân ái,

غير رسمية، تستخدم بين أفراد العائلة واألصدقاء والزمالء

مع أجمل األمنيات، Thân,

غير رسمية، تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة أو األصدقاء

أطيب التحيات، Thân thương,

غير رسمية تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة أو األصدقاء
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مع أجمل التمنيات، Thân mến,

غير رسمية، تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة أو األصدقاء

مع كل عبارات الحب، Thân mến,

غير رسمية، تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة أو األصدقاء

محبتي، Thân thương,

غير رسمية، تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة

كل الحب، Thân thương,

غير رسمية، تستخدم عند الكتابة إلى أفراد العائلة
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