
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Arabia
Hyvä John عزيزي فادي،

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä أبي العزيز \ أمي العزيزة
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, خالي \ عمي كمال العزيز،
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, مرحبا يا فادي،
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, أهال يا فادي،
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, فادي،
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, عزيزي \ عزيزتي،
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, عزيزي الغالي \ عزيزتي الغالية،
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, عزيزي الغالي فادي،
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. شكرا لرسالتك.
Aiempaan viestiin vastaaminen
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Oli mukava kuulla sinusta taas. لقد سرّني سماع أخبارك مرة أخرى.

Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

أعتذر شديد االعتذار على عدم الكتابة إليك منذ
مدة طويلة.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

لقد مرّ وقت طويل على أخر اتصال بيننا
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Arabia
Kirjoitan sinulle kertoakseni... أكتب إليك ألعلمك بشأن...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... هل لديك أية برامج لـ...؟
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... كل الشكر إلرسال \ دعوة \ إرفاق...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

أنا ممنون لك شديد االمتنان إلعالمي \ إعطائي \
كتابة...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

لقد كان من كرم أخالقك أن تكتب لي \ تدعوني \
ترسل إليّ...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... يُسعدني أنْ أعلن أنّ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
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Ilahduin kuullessani, että... لقد سُعدت بسماع...

Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... يُؤسفني أن أعلمك أنّ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. لقد أحزنني سماع...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

سأكون ممنونا لو استطعت أن تلقي نظرة على
موقعي اإللكتروني على...

Ystävän kutsuminen verkkosivuille

Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

رجاء أن تضيفني على ... ميسنجر. اسم المستخدم
الخاص بي هو...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Arabia
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

بلغ تحياتي إلى... وقل له إني أشتاق له.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ... يبلّغك سالمه \ تبلّغك سالمها.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. بلّغ سالمي إلى...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Vastauspyyntö
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Kirjoita taas pian. اُكتب إلي بسرعة.

Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... أكتب لي حين...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. اكتب لي عندما يجدّ جديد.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. اعتنِ بنفسك.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. أحبك.
Kirje kumppanille

Terveisin, أطيب األمنيات،
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken

Parhain terveisin, مع أطيب التمنيات،
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, أجمل التحيات،
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, أجمل األمنيات،
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, كل المحبة،
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, كل المحبة،
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
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Rakkaudella, كل المحبة،

Epämuodollinen, viestissä perheelle
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