Osobní
Všechno nejlepší
Všechno nejlepší - Manželství
anglicky

arabsky

Congratulations. Wishing the both of you all the
happiness in the world.
Používá se pro pogratulování novomanželům

. ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ.ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ

Congratulations and warm wishes to both of you on
your wedding day.

ﺃﺣﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﺯﻭﺍﺟﻜﻤﺎ

Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!

.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻷﺣﻠﻰ ﻋﺮﻭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!

.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻷﺟﻤﻞ ﻋﺮﻭﺳﻴﻦ

Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their
happy union.

ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻟﻠﻌﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ
.ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ

Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení
anglicky

arabsky

Congratulations on your engagement!

!ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ

Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your
engagement and everything lies ahead.

ﻣﻊ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻄﻮﺑﺘﻜﻤﺎ
.ﻭﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ﻟﻜﻤﺎ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you
will both be very happy together.

 ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻤﺎ.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻄﻮﺑﺘﻜﻤﺎ
.ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎ

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
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Osobní
Všechno nejlepší
Congratulations on your engagement. I hope you
will make each other extremely happy.

 ﺃﺭﺟﻮ ﻟﻜﻤﺎ ﺃﻥْ ﺗﻌﻴﺸﺎ.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ
.ﺃﺟﻤﻞ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎ

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you
decided upon big day yet?

 ﻫﻞ ﻗﺮﺭﺗﻤﺎ ﻣﻮﻋﺪ.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺑﺘﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ؟

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude
pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí
anglicky

arabsky

Birthday greetings!

!ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩٍ ﺳﻌﻴﺪ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!

!ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩٍ ﺳﻌﻴﺪ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!

!ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕِ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺀ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.

.ﺃﺗﻤﻨّﻰ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩﻙ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!

! ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻌﻴﺪ.ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻛﻞ ﺃﺣﻼﻣﻚ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day
brings. Have a wonderful birthday!

 ﻋﻴﺪ.ّﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ
!ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻌﻴﺪ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!

!ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩٍ ﺳﻌﻴﺪ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
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Osobní
Všechno nejlepší
Happy…Anniversary!

! ﺳﻌﻴﺪ... ﻋﻴﺪ

Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great
Anniversary!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding
Anniversary!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby

! ﻋﻴﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺳﻌﻴﺪ. ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻗﻮﻳﺎ...

!ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺔ ﺫﻛﺮﻯ ﺯﻭﺍﺟﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

Congratulations on your Silver Wedding
Anniversary!

ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﺑﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻲ
!ﻟﺰﻭﺍﺟﻜﻤﺎ

Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding
Anniversary!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby

!ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺔ ﺫﻛﺮﻯ ﺯﻭﺍﺟﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ

Congratulations on your Pearl Wedding
Anniversary!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby

!ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﻛﺮﻯ ﺯﻭﺍﺟﻜﻤﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ

Congratulations on your Coral Wedding
Anniversary!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby

!٣٥ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﻛﺮﻯ ﺯﻭﺍﺟﻜﻤﺎ ﺍﻟـ

Congratulations on your Gold Wedding
Anniversary!

ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﺑﻴﻞ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ
!ﻟﺰﻭﺍﺟﻜﻤﺎ

Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding
Anniversary!

ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﺑﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺳﻲ
!ﻟﺰﻭﺍﺟﻜﻤﺎ

Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení
anglicky

arabsky
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Osobní
Všechno nejlepší
Get well soon.

ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ

Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.

ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ

Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.

.ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ

Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.

.ٍﺃﻓﻜّﺮ ﻓﻴﻚ ﻭﺃﺗﻤﻨّﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺴّﻦ ﺻﺤّﺘﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ

Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.

ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞِ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
....ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ

Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.

. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻚ.ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ

Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání
anglicky

arabsky

Congratulations on…

...ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ

Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…

...ﺃﺗﻤﻨّﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ

Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…

ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ

Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…

...ﻧﻮﺩّ ﺃﻥْ ﻧُﻬﻨّﺌﻚ ﺑـ

Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
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Osobní
Všechno nejlepší
Well done on…

...ﺑﺮﺍﻓﻮ ﻋﻠﻰ

Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!

ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺧﺼﺔ
!ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ

Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.

! ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.ﺑﺮﺍﻓﻮ

Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!

!ﻣﺒﺮﻭﻙ

Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy
anglicky

arabsky

Congratulations on your graduation!

!ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!

!ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡِ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻚ

Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing
your exam!

ﺑﺮﺍﻓﻮ ﻋﻠﻴﻚ! ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
!ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ

Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good
luck in the world of work.

ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺣﻈﺎ ﺳﻌﻴﺪﺍ
!ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the
best for the future.

ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
.ﻭﺣﻈﺎ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺧﻄﻄﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu,
anebo pracovat.
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Osobní
Všechno nejlepší
Congratulations on your exam results. Wishing you
all the best for your future career.

.ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
.ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great
time!

 ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻗﻀﺎﺀ.ﺃﺣﺴﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
!ﻭﻗﺖ ﺭﺍﺋﻊ

Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence
anglicky
We are all deeply shocked to hear of the sudden
death of…and we would like to offer our deepest
sympathy.

arabsky

 ﻧﺰﻭﻝ... ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﻤﻮﺕ
 ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻟﻨﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﺧﻠﺺ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.

ﺗﻘﺒّﻠﻮﺍ ﻣﻨﺎ ﺃﺧﻠﺺ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ
.ﻟﻪ

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark
.ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ
day.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻚ ﺗﻌﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ

We were disturbed and saddened by the untimely
death of your son/daughter/husband/wife, … .

ﻟﻘﺪ ﺟﺰﻋﻨﺎ ﻭﺃﺻﺒﻨﺎ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓﺎﺓ
.  ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ... ،ﺰﻭﺟﺘﻚ/ﺰﻭﺟﻜ/ﺎﺑﻨﺘﻜ/ﻭﻟﺪﻛ

Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt
condolences at this most challenging time.

ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﺎﺯﻳﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ
.ﺍﻟﻌﺼﻴﺐ

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this
most difficult time of loss.

ﻗﻠﺒﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻭﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻟﻢ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻨﺔ
.ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﻌﺐ

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
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Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy
anglicky
We wish you the best of luck in your new job at…

arabsky

...ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻆ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ

Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your
new job.

 ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺣﻈﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ،...ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position
of…

 ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ...ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺣﻈﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ
ﺑﻚ

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career
move.

ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
.ﺍﻷﺧﻴﺮ

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!

!ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…

...ﺣﻈﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ

Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození
anglicky

arabsky

We were delighted to hear of the birth of your new
baby boy/girl. Congratulations.

.ﻄﻔﻠﺘﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ/ﺳﺮﺭﻧﺎ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﻭﻻﺩﺓ ﻃﻔﻠﻜﻤ
.ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!

!ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﻮﺩﻙ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
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Osobní
Všechno nejlepší
For the new mother. Best wishes for you and your
.ﺎﺑﻨﺘﻚ/ﻭﻻﺑﻨﻜ
son/daughter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful
baby boy/girl!

 ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﻟﻚ.ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﻃﻔﻠﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ
!ﺒﻨﺖ/ﺻﺒﻴ

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on
your new arrival. I'm sure you will make wonderful
parents.

 ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ. ...ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺨﻮﺭﻳﻦ ﺏ
 ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺃﻧﻜﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻧﺎﻥ.ﻣﻮﻟﻮﺩﻛﻤﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
.ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺍﺋﻌﻴﻦ

Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky
anglicky

arabsky

Many thanks for…

...ﺷﻜﺮﺍ ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ

Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my
husband/wife and myself…

ﺰﻭﺟﺘﻲ ﻭﻋﻦ/ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮﻙ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻴ
...ﻧﻔﺴﻲ

Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…

...ﺇﻧﻨﻲ ﺣﻘﺎ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺃﺷﻜﺮﻙ ﻝ

Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…

...ﺇﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﺎ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ

Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks
...ﺏ
to…for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal

 ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ...ﻧﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻝ

We are very grateful to you for…

...ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺘﻨﻮﻥ ﺟﺪﺍ ﻟﻚ ﻝ

Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
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Všechno nejlepší
Don't mention it. On the contrary: we should be
thanking you!

 ﺍﻟﺸﻜﺮ: ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ.ﻻ ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ
!ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻟﻚ

Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky
anglicky

arabsky

Season's greetings from…

...ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ

Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!

!ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺠﻴﺪ ﻭﺳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ

Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!

!ﻓﺼﺢ ﻣﺠﻴﺪ

Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!

!ﻋﻴﺪ ﺷﻜﺮ ﻣﺠﻴﺪ

Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!

!ﺳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ

Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!

!ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻣﺠﻴﺪﺓ

Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!

!ﻋﻴﺪ ﻫﺎﻧﻮﻛﺎ ﻣﺠﻴﺪ

Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright
as ever.

 ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻟﻲ ﻫﺬﺍ.ﻋﻴﺪ ﺩﻳﻮﺍﻟﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ
.ﻣﻀﻴﺌﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ

Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!

! ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻌﻴﺪ/ !ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺠﻴﺪ

Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
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Všechno nejlepší
Merry Christmas and a Happy New Year!

!ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺠﻴﺪ ﻭﻋﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ

Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku
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