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Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä
Suomi vietnam
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä. Chúng tôi rất vui mừng thông báo sự ra đời của bé...

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen
pojan / tyttären.

Tôi xin vui mừng thông báo... đã sinh một bé trai/bé gái.

Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä

Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme /
tyttäremme syntymästä.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng gia đình chúng
tôi vừa chào đón một bé trai/bé gái.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Saammeko esitellä pienen poikamme /
tyttäremme.

Chúng tôi xin vui mừng giới thiệu bé trai/bé gái nhà
chúng tôi...

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva

Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta,
näin suuri tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat
iloisia ilmoittaessaan ... syntymästä.

Mười ngón tay xinh, mười ngón chân xinh. Cùng giơ và
đếm, thêm thành viên cho gia đình. Chúng tôi,... và..., xin
vui mừng thông báo bé... đã chào đời.

Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä

Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme
... tähän maailmaan.

Chúng tôi xin vui mừng đón chào sự ra đời của bé...

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa /
esitellä uuden perheenjäsenemme...

Chúng tôi xin vui mừng giới thiệu thành viên mới nhất
của gia đình chúng tôi...

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa
tyttäremme / poikamme syntymästä.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo bé trai/bé gái của
chúng tôi đã chào đời.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus
Suomi vietnam
... ja ... olemme kihloissa ... và... đã đính hôn.

Kihlauksesta ilmoittaminen
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,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan. ... xin vui mừng thông báo đã đính hôn.

Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan

Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ...
kihlauksesta.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo... và... đã đính hôn.

Kihlauksesta ilmoittaminen

Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ...
kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa.
Häitä suunnitellaan elokuulle.

Ông... và bà... xin thông báo con gái... đã đính hôn với
..., con trai của ông... và bà... Dự kiến đám cưới của hai
cháu sẽ diễn ra vào tháng Tám.

Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta

Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta. Mời bạn đến tham dự lễ đính hôn của... và...
Kutsuminen kihlajaisiin

Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja
... kihlausta.

Trân trọng mời bạn đến tham dự lễ đính hôn của... và...
vào ngày...

Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto
Suomi vietnam
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä /
avioliitosta

Chúng tôi xin vui mừng thông báo hai cháu... và... sắp
thành hôn.

Avioliitosta ilmoittaminen

Neiti ... tulee pian rouva ... Cô... sẽ sớm trở thành bà...
Ilmoitus naisen avioliitosta

Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan
häihinsä. Olet tervetullut viettämään tätä
erityistä päivää kanssamme.

Cô dâu... và chú rể... xin trân trọng mời bạn tham dự lễ
thành hôn của hai người. Mong bạn có thể đến tham dự
và chung vui cùng hai bên gia đình trong ngày trọng đại
này.

Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä

Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan
poikansa / tyttärensä häihin ...

Chúng tôi,... và... ,xin trân trọng mời ông / bà đến tham
dự lễ thành hôn của hai cháu nhà chúng tôi vào ngày...
tại...

Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
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Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä
elämässämme, haluamme kutsua teidät
viettämään häitämme ...

Thân mời bạn... đến tham dự lễ thành hôn của... và...
vào ngày... tại...

Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet
Suomi vietnam
Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme
viettämään...

Chúng tôi xin trân trọng mời bạn đến chung vui cùng
chúng tôi vào ngày... tại... nhân dịp...

Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä

Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan... Chúng tôi trân trọng mời bạn đến dùng bữa tối cùng
chúng tôi để ăn mừng...

Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi

Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään... Trân trọng mời bạn đến tham dự...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa

Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja
olisimme iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.

Chúng tôi xin mời bạn đến tham dự một buổi tiệc giữa
bạn bè để ăn mừng...

Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan

Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle. Chúng tôi rất mong bạn sẽ có mặt.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä

Haluaisitko tulla ... ...? Bạn có muốn đến... nhân dịp... không?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain
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