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يُسعدنا أن نعلن عن والدة... ...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

يُسعدني أن أعلمكم أنّ... أصبح لهما اآلن
ابن صغير \ بنت صغيرة

...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu
duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

تستخدم عندما يعلن طرف ثالث عن والدة طفل

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.

تستخدم رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما

يُسعدنا أن نقدّم لكم... ابننا الجديد \ بنتنا
الجديدة

Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

تستخدم عند رغبة الزوجين اإلعالن عن والدة طفلهما، وتوجد عادة على بطاقة عليها صورة الوليد

أعلن فرحتي بأحلى خبر وأبشركم بقدوم
أغلى البشر، وصول مولودي الجديد \

مولودتي الجديدة (اسم الوليد ...) اهللا
يحفظه \ يحفظها لي من كل خطر. مع

أسمى تحيات ... و....

On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz
genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu
duyurmaktan mutluluk duyar.

تعبير شائع في اللغة األنجليزية، يستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عن والدة طفلهما

بالحب واألمل نرحب بـ... Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

نعلن بكل فخر عن والدة...  Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan
gurur duyuyoruz.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في إعالن عن والدة طفلهما

بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \
ابنتنا.

Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan
son derece mutluyuz.

تُستخدم عند رغبة الزوجين في اإلعالن عو والدة طفلهما
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لقد تمت خطوبة ... و... ... ve ... nişanlandı.

تستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما. ... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece
mutlular.

تُستخدم عن رغبة شخصين في إعالن خطوبتهما

يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و... ... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.

تُستخدم عند اإلعالن عن الخطوبة

يُعلن السيد... وحرمه عن خطوبة ابنتهما،
... إلى... ابن السيد... وحرمه. و قد تحدد

موعد الزفاف لشهر أغسطس.

... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları,
olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos
düğünü planlanmaktadır.

تقليدية، تُستخدم عند رغبة الوالدين في اإلعالن عن خطوبة ابنتهما

نرجو أن تشرفونا بحضوركم حفلة خطوبة ...
و... .

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.

تُستخدم كدعوة لحضور حفلة خطوبة

تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... . ... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.

تستخدم كدعوة إلى حفلة خطوبة
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يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... . ... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk
duyuyoruz.

تُستخدم عند اإلعالن عن الزواج

سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت
الزوجية.

... kızımız yakında ... Hanım oluyor.

تُستخدم عند اإلعالن عن زفاف امرأة
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يتشرف السيد... واآلنسة ... بدعوتكما
لحضور حفل زفافهما. نرجو أن يسمح لكم

وقتكم باالحتفال معنا بهذه المناسبة
السعيدة.

... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk
duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.

يُستخدمها العروسان عند رغبتهما في دعوة الناس إلى حفل زفافهما

يتشرف السيد... وحرمه بدعودتكم لحضور
حفل زفاف ابنهما \ بنتهما وذلك بتاريخ ...

في... .

Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde
görmekten şeref duyarlar.

يستخدمها والدا العروس \ العريس لدعوة الناس لحضور حفل الزفاف

ألنك كنت وما زلت شخصا مهما في
حياتهما، فإن ... و... يتشرفان بدعوتك إلى

حضور حفل زفافهما بتاريخ ... في ...

...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde
görmekten mutluluk duyarız.

يستخدمها العروسان عند دعوة األصدقاء المقربين لحل زفافهما
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يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... . ... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun
oluruz.

تُستخدم لدعوة الناس إلى مناسبة خاصة في يوم ووقت محددين ولسبب معيّن

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا
احتفاال بـ...

...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.

تُسخدم لدعوة الناس إلى حفلة عشاء وإلى تقديم سبب إقامة هذا العشاء

تُشرفنا دعوتكم إلى ... Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.

رسمية، تُستخدم لدعوة الناس لحضور حفلة رسمية. تُستخدم عادة في حفالت عشاء تقيمها الشركات

نأمل حضوركم إلى حفلة سيقتصر الحضور
فيها على األصدقاء المقربين وذلك احتفاال

بـ...

Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz.
Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.

تُستخدم، لدعوة األصدقاء المقربين إلى مناسبة اجتماعية مهمة
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نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور. Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.

تُستخدم في دعوة بعد أن قمت بالحديث مع المدعوّ شفويا وسألته الحضور وذلك للتأكيد على رغبتك في حضوره

هل تودّ أن تأتي إلى ... من أجل...؟ ...'ya ... için gelmek ister miydiniz?

غير رسمية، تُستخدم لدعوة األصدقاء ال لسبب آخر سوى رؤيتهم
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