Személyes
E-Mail
E-Mail - Nyitás
arab

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺎﺩﻱ

dán
Kære John,

Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának

ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ \ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ

Kære Mor / Far,

Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának

،ﺧﺎﻟﻲ \ ﻋﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

Kære Onkel Jerome,

Nem hivatalos, rokonok megszólítása

،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Hej John,

Nem hivatalos, baráti megszólítás

،ﺃﻫﻼ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Hej John,

Nagyon közvetlen

،ﻓﺎﺩﻱ

John,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ

Kære,

Nem hivatalos, közvetlen

Közvetlen, szerelmünknek

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

Kæreste,

Nagyon közvetlen

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺩﻱ

Kæreste John,

Közvetlen, partnerünk megszólítása

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻚ

Tak for din E-mail.

Egy levélre válaszoláskor
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Személyes
E-Mail
.ﻟﻘﺪ ﺳﺮّﻧﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ

Det var godt at høre fra dig igen.

Egy levélre válaszoláskor

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál

ﻟﻘﺪ ﻣﺮّ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ

Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg
arab

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺑﺸﺄﻥ

dán
Jeg skriver for at fortælle dig at...

Amikor fontos híreid vannak

؟...ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟـ

har du lavet nogle planer den... ?

Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni

...ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ \ ﺩﻋﻮﺓ \ ﺇﺭﻓﺎﻕ

Mange tak for forsendelsen / invitationen /
vedlæggelsen...

Valamit megköszönéskor

\ ﺃﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻹﻋﻼﻣﻲ
...ﺇﻋﻄﺎﺋﻲ \ ﻛﺘﺎﺑﺔ

Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød
mig / skrev...

Amikor valamit őszitén megköszönsz

\ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻲ
...ّﺗﺪﻋﻮﻧﻲ \ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻲ

Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...

Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett

...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥْ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ

Jeg er henrykt over at meddele at...

Barátoknak jó hírek bejelentésénél
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Személyes
E-Mail
...ﻟﻘﺪ ﺳُﻌﺪﺕ ﺑﺴﻤﺎﻉ

Jeg var henrykt over at høre at...

Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz

...ّﻳُؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ

Jeg er ked af at må informere dig om at...

Rossz hírek bejelentésénél

...ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺳﻤﺎﻉ

Jeg var så ked af at høre at...

Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban

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

Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye
hjemmeside på...

Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat

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

Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit
brugernavn er...

Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás
arab

. ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺷﺘﺎﻕ ﻟﻪ...ﺑﻠﻎ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ

dán
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.

Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik

. ﻳﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻪ \ ﺗﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻬﺎ...

... siger hej.

Amikor valaki üdvözletét adod át

...ﺑﻠّﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ

Sig hej til... for mig.

Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Jeg ser frem til at høre fra dig snart.

Amikor szeretnél válaszlevelet kapni

.ﺍُﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Skriv tilbage snart.

Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
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Személyes
E-Mail
...ﺃﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﺣﻴﻦ

Skriv tilbage når...

Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

.ﺍﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪّ ﺟﺪﻳﺪ

Send mig nyheder, når du ved mere.

Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

.ﺍﻋﺘﻦِ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Have det godt.

Amikor a családnak vagy barátoknak írsz

.ﺃﺣﺒﻚ

Jeg elsker dig.

Amikor a partnerednek írsz

،ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

De bedste ønsker,

Közvetlen, család, barátok és kollégák között

،ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ

Med de bedste ønsker,

Közvetlen, barátnak, családnak

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

De venligste hilsner,

Közvetlen, barátoknak, családnak

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Alt det bedste,

Közvetlen, barátoknak, családnak

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Kærligst,

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Masser af kærlighed,

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Kærlighed,

Közvetlen, barátoknak, családnak

Közvetlen, családnak

Közvetlen, családnak
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