
Personnel
Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon
en la mondo.

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة.
Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ
en via edziĝo.

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة زواجكما.
Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Gratulojn pro ligante la nodon! ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم.
Neformala, uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron, ke vi bone scias

Gratulojn pro diri "jes"! ألف مبروك ألجمل عروسين.
Neformala, uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron, ke vi bone scias

Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa
unio.

ألف مبروك للعروس والعريس على زواجهما
السعيد.

Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Gratulojn pro via fianĉiĝo! هنيئا على الخطوبة!

Norma frazo uzata por gratuli iun sur ilia fianĉiĝo

Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via
fianĉiĝo.

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما وتمنياتي
لكما بحياة سعيدة.

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron

Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi
ambaŭ estas tre feliĉaj kune.

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron
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Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi
faras reciproke ekstreme feliĉaj.

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

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron

Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la
granda tago?

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما موعد
الزفاف؟

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron, kiu vi scias bone, kaj demandi kiam la geedziĝo okazos

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Feliĉan naskiĝtagon! عيد ميالدٍ سعيد!

Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉan naskiĝtagon! عيد ميالدٍ سعيد!
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉan naskiĝtagon! أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة والهناء!
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Deziranta vin feliĉon en via speciala tago. أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد ميالدك.  
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan
naskiĝtagon!

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد سعيد!
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu
mirindan naskiĝtagon!

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ. عيد
ميالد سعيد!

Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉa datreveno! عيد ميالدٍ سعيد!
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj
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Feliĉa... datreveno! عيد ... سعيد!

Datrevenodeziro uzata kiam oni festas specifan datrevenon (ekz. 25a arĝenta datreveno, 40a rubia
datreveno)

... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan
datrevenon!

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد!
Uzata por emfazi la longon de geedzeco kaj deziri feliĉan datrevenon

Gratulojn pro via Porcelana
Geedziĝodatreveno!

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما العشرين!
Uzata por okazigi 20an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي لزواجكما!
Uzata por okazigi 25an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما األربعين!
Uzata por okazigi 40an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الثالثين!
Uzata por okazigi 30an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ ٣٥!
Uzata por okazigi 35an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي لزواجكما!
Uzata por okazigi 50an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي لزواجكما!
Uzata por okazigi 60an datrevenon de geedziĝo

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Saniĝus baldaŭ. تمنياتي لك بالشفاء العاجل

Norma deziro de reboniĝo, ofte trovita sur kartoj
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Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan
reboniĝon.

أتمنى لك الشفاء العاجل
Norma deziro de reboniĝo

Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo. نتمنى لك الشفاء العاجل.
Norma deziro de reboniĝo

Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli
bone baldaŭ.

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع وقتٍ.
Norma deziro de reboniĝo

El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ. كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع العاملين
في.... 

Norma deziro de reboniĝo de la ofico

Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi. نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر فيك.
Norma deziro de reboniĝo de la ofico

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Gratulojn pro... ألف مبروك على...

Norma gratulofrazo

Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en... أتمنّى لك التوفيق والنجاح في...
Uzata kiam dezirante iun sukceson en la estonteco

Mi deziras al vi sukceson en... أتمنى لك كل النجاح
Uzata kiam dezirante iun sukceson en la estonteco

Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al... نودّ أنْ نُهنّئك بـ...
Uzata kiam gratulante iun por fari specifan aferon

Bonege por... برافو على...
Uzata kiam gratulante iun por fari specifan aferon, malpli gratulan
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Gratulojn por vian veturantan teston! ألف مبروك على نجاحك في امتحان رخصة

السياقة!
Uzata kiam gratulante iun kion pasis ilian veturantan teston

Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin. برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك!
Uzata kiam gratulante iun, kutime proksiman amikon aŭ membron de la familio

Feliĉoj! مبروك!
Neformala, relative neofta, stenografio por gratulojn kaj uzata kiam gratulante iun

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Gratulojn pro via diplomiĝo! ألف مبروك حصولك على الشهادة الجامعية!

Uzata kiam gratulante iun por gradigi de universitato

Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn! ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك!
Uzata kiam gratulante iun por pasi iliajn lernejajn ekzamenojn

Bonege kun via ekzameno! برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Neformala parollingva frazo, uzata kiam iu, ke vi scias bone, faras treege bone kun ekzameno

Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan
sorton en la mondo de laboro.

ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا سعيدا
في عالم العمل!

Uzata kiam gratulante iun por kompletigi sian magistron kaj dezirante ilin sorton en la estonteco

Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan
ŝancon por la estonteco.

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

Uzata kiam gratulante iun por sukcesi iliajn lernejajn ekzamenojn, sed kiam vi ne certas, ĉu ili planas iri al
universitato aŭ komenci laboron

Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan
sorton por via estonta kariero.

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

Uzata kiam gratulante iun por sukcesi iliajn ekzamenojn, kaj kiu vi scias, ke ili estas komenci laboron
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Bonege por komenci la universitaton. Havu
bonegan tempon!

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك قضاء
وقت رائع!

Uzata kiam gratulante iun por akveri lokon ĉe universitato

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita
morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple
profundan simpation.

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

التعازي.
Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili. La morto povus esti atendita aŭ neatendita

Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo. تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة المغفور
له.

Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili.

Mi proponas al vi miajn profundajn
kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم الحزين.
Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili.

Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via
filo / filino / edzo / edzino,....

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

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de sia filo / filino / edzo / edzino (inkludas la nomon de la mortinto)

Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej
elkorajn kondolencojn.

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de iu proksima al ili

Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio
malfacila tempo.

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

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de iu proksima al ili

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
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Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto
ĉe...

نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد في...
Uzata kiam dezirante iun sukceson en nova laboro

El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via
nova laboro.

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

Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova
postenon de...

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

Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de
kariero.

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي األخير.
Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Gratuloj por akirai la laboron! تهانينا على حصولك على العمل!
Uzata kiam gratulante iun pri akiranta novan, kutime lukran, laboron

Bona fortuno sur via unua tago en... حظا طيبا في يومك األول في...
Uzata kiam dezirante iun bonan unuan tagon ĉe nova laboro

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova
knabo / knabino. Gratulojn.

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم الجديدة.
تهانينا.

Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Gratulojn pro via nova alveno! تهانينا على مولودك الجديد!
Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via
filo / filino.

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك والبنك/ابنتك.
Uzata por gratuli virino sur la naskiĝo de ŝia infano
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Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo /
knabino!

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع صبي/بنت!
Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via
nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn
gepatrojn.

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

رائعين.
Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Meilleurs Vœux - 
espéranto arabe
Multajn dankojn por... شكرا جزيال على...

Uzata kiel ĝenerala dankomesaĝo

Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino
kaj mi mem...

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

Uzata kiam dankanta iun nome de vi mem kaj iu alia

Mi vere ne scias kiel danki vin pro... إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل...
Uzata kiam vi estas tre dankema al iu por fari ion por vi

Kiel malgranda signo de nia dankemo... إنها جزء يسير من امتنانا لك على...
Uzata por doni donacon al iu kiel dankon

Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por... نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه ب...
Uzata kiam vi estas dankema al iu por fari ion por vi

Ni tre dankas vin pro... نحن ممتنون جدا لك ل...
Uzata kiam vi volas danki iun sincere por fari ion por vi

Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi! ال شكر على واجب. بل على العكس: الشكر
موصول لك!

Uzata kiam iu dankas vin pro io, sed kio li / ŝi profitis vi tiel
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Sezonaj salutoj el... التحيات الخاصة بالفصول من...

Uzata en Usono por festi Kristnaskon kaj Novjaron

Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة!
Uzata en UR por festi Kristnaskon kaj Novjaron

Feliĉan Paskon! فصح مجيد!
Uzata en kristanaj landoj por festi la Paska dimanĉo

Feliĉan Dankofeston عيد شكر مجيد!
Uzata en Usono por festi Dankofeston

Feliĉan Novjaron! سنة جديدة سعيدة!
Uzata por festi la Novjaron

Feliĉaj Ferioj! أعياد مجيدة!
Uzata en Usono kaj Kanado por festi feriojn (speciale uzata ĉirkaŭ Kristnaska/Hanukkah tempo)

Feliĉa Hanukkah! عيد هانوكا مجيد!
Uzata por festi Hanukkah

Feliĉa Divali al vi. عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي هذا
مضيئا أكثر من ذي قبل.

Uzata por festi Diwali

Feliĉan Kristnaskon! عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد!
Uzata en kristanaj landoj por festi Kristnasko

Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد!
Uzata en kristanaj landoj por festi Kristnaskon kaj Novjaron
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