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السيّد أحمد رامي
٣٣٥ شارع الجمهوريّة

القاهرة ١١٥١١
Angla norma adresoformato:
Nomo de ricevanto
Stratonombro + stratnomo
Nomo de urbo + ŝtatmallongigo + poŝtkodo

Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926

Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive

California Springs CA 92926
Usona adresoformato:
Nomo de ricevanto
Stratonombro + stratnomo
Nomo de urbo + ŝtatmallongigo + poŝtkodo

Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

Adam Smith
8 Crossfield Road

Selly Oak
Birmingham

West Midlands
B29 1WQ

Brita kaj irlanda adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nombro + stratnomo
Nomo de urbo
Lando
Poŝtkodo

Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8

Sally Davies
155 Mountain Rise

Antogonish NS B2G 5T8
Kanadia adresoformato:
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Nomo de ricevanto
Nombro + stratnomo
Nomo de urbo + provincomallongigo + poŝtkodo

Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018

سيليا جونز
47 شارع هربرت

فلوريات
بيرث دبليو إيه 6018

Aŭstralia adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nombro + stratnomo
Provinconomo
Nomo de urbo + poŝtkodo

Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680

Alex Marshall
745 King Street

West End, Wellington 0680
Novzelanda adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nombro + stratnomo
Nombro de antaŭurbo nombro
Nomo de urbo + poŝtkodo
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Estimata John, عزيزي فادي،

Neformala, norma maniero de alparolante amikon

Estimata paĉjo/panjo, والدي العزيز \ والدتي العزيزة،
Neformala, norma maniero de alparolante viajn gepatrojn

Estimata Onklo Jerome, خالي \ عمي العزيز شادي،
Neformala, norma maniero de alparolante membron de via familio
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Saluton John, أهال يا فادي،

Neformala, norma maniero de alparolante amikon

Saluton John, يا فادي،
Tre neformala, norma maniero de alparolante amikon

John, فادي،
Neformala, rekta maniero de alparolante amikon

Mia kara, عزيزي،
Tre neformala, uzata kiam alparolante amaton

Mia kara, أبي الحبيب \ أمي الحبيبة،
Tre neformala, uzata kiam alparolante kunvivanton

Estimata John, حبيبي فادي،
Neformala, uzata kiam alparolante kunvivanton

Dankon pro via letero. شكرا لرسالتك.
Uzata kiam respondi al korespondado

Estis bona denove aŭdi de vi. لقد سُعِدْت بسماع أخبارك.
Uzata kiam respondi al korespondado

Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom
longa.

أعتذر شديد االعتذار على عدم االتصال بك لفترة
طويلة.

Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo

Estis tro longa, ke ni ne skribis. لقد مر وقت طويل على آخر اتصال بيننا.
Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo
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Mi skribas por informi vin, ke... أكتب إليك ألخبرك بأنّ...

Uzata kiam oni havas gravajn novaĵon

Ĉu vi havas planojn por...? هل لديك أية برامج لـ...؟
Uzata kiam vi volas inviti iun al evento aŭ renkonti supre kun ili

Dankon pro sendii / inviti / diri... شكرا جزيال إلرسال \ استدعاء \ إرفاق...
Uzata por danki iun por sendi ion / inviti iun ie / diri iu informo

Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi
min / skribi al mi...

أنا فعال ممنون ألنك أعلمتني \ قدمت لي \ كتبت
لي...

Uzata kiam danki sincere iun por rakonti al vi ion / proponi vin ion / skribi al vi pri io

Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min /
sendas min...

لقد كان أمرا لطيفا للغاية أن تكتب لي \
تستدعيني \ ترسل لي...

Uzata kiam vi sincere dankas ion, ke iu skribis al vi / invitis vin / sendis vin

Mi estas ĝojigita anonci, ke... يسرّني أن أعلن أنّ...
Uzata kiam anonci predikantinojn al amikoj

Mi ĝojis aŭdi, ke... لقد سُرِرْتُ بسماع...
Uzata kiam diri mesaĝon aŭ novaĵon

Mi bedaŭras informi vin, ke... يُؤسفني أن أعلمكم أنّ...
Uzata kiam anoni malbonajn novaĵojn al amikoj

Mi bedaŭras aŭdi tion... لقد أحزنني سماع...
Uzata kiam konsoli amikon pri malbonaj novaĵoj, ke ili devis
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Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin. أقدّم أسمى عبارات الحب إلى... وقل له \ لها كم

أشتاق له \ لها.
Uzata kiam vi volas diri iun, ke vi mankas ilin tra la ricevanto de la letero
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...sendas lian/ŝian amon. مع أسمى عبارات الحبّ من...

Uzata kiam aldoni saluton

Diru saluton al... por mi. بلّغْ \ بلّغي سالمي إلى...
Uzata kiam voli agnoski iun tra la persono, al kiu vi skribas

Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ. أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Reskribu baldaŭ. اُكتب \ اُكتبي لي قريبا.
Rekta, uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Skribu reen kiam... اُكتب \ اُكتبي لي عندما...
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondus nur kiam ili havas novaĵojn de io

Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli. اكتب لي عندما يجدّ جديد في الموضوع. 
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondus nur kiam ili havas novaĵojn de io

Atentu. اعتن \ اعتني بنفسك.
Uzata kiam skribi al familio kaj amikoj

Mi amas vin. أحبك.
Uzata kiam skribi al kunvivanto

Ĉion bonan, أجمل األمنيات،
Neformala, uzata inter familio, amikoj aŭ kolegoj

Ĉion bonan, مع أجمل األمنيات،
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉion bonan, أطيب التحيات،
Neformala, uzata kiam skrivi al familio aŭ amikoj
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Ĉion bonan, مع أجمل التمنيات،

Neformala, uzata kiam skrivi al familio aŭ amikoj

Ĉiu mia amo, مع كل عبارات الحب،
Neformala, uzata kiam skrivi al familio aŭ amikoj

Multe da amo, محبتي،
Neformala, uzata kiam skrivi al familio

Multa amo, كل الحب،
Neformala, uzata kiam skrivi al familio
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