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E-Mail - 
Esperanto Arabă
Estimata John, عزيزي فادي،

Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Estimata Panjo/Paĉjo, أبي العزيز \ أمي العزيزة
Neformala, uzata kiam skrivi viajn patrinojn

Estimata Onklo Jerome, خالي \ عمي كمال العزيز،
Neformala, uzata kiam skrivi al membro de via familio

Saluton John, مرحبا يا فادي،
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Saluton John, أهال يا فادي،
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amiko

John, فادي،
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Mia kara, عزيزي \ عزيزتي،
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amato

Mia kara, عزيزي الغالي \ عزيزتي الغالية،
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Estimata John, عزيزي الغالي فادي،
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Dankon pro via retpoŝto. شكرا لرسالتك.
Uzata kiam respondi al korespondado
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Estis bona denove aŭdi de vi. لقد سرّني سماع أخبارك مرة أخرى.

Uzata kiam respondi al korespondado

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

أعتذر شديد االعتذار على عدم الكتابة إليك منذ
مدة طويلة.

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

Estis tro longa, ke ni ne skribis. لقد مرّ وقت طويل على أخر اتصال بيننا
Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo

E-Mail - 
Esperanto Arabă
Mi skribas por informi vin, ke... أكتب إليك ألعلمك بشأن...

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... كل الشكر إلرسال \ دعوة \ 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 ممنون لك شديد االمتنان إلعالمي \ إعطائي \
كتابة...

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

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

Mi estas ĝojigita anonci, ke... يُسعدني أنْ أعلن أنّ...
Uzata kiam anonci predikantinojn al amikoj
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Mi ĝojis aŭdi, ke... لقد سُعدت بسماع...

Uzata kiam diri mesaĝon aŭ novaĵon

Mi bedaŭras informi vin, ke... يُؤسفني أن أعلمك 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

Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon
ĉe...

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

Uzata kiam deziranta amikon vidi vian novan retejon

Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia
uzantnomo estas...

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

Uzata kiam deziranta amikon aldoni vin sur tujmesaĝilo, tiel ke vi povas komuniki pli ofte

E-Mail - 
Esperanto Arabă
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin. بلغ تحياتي إلى... وقل له إني أشتاق له.

Uzata kiam vi volas diri iun, ke vi mankas ilin

...sendas lian/ŝian amon. ... يبلّغك سالمه \ تبلّغك سالمها.
Uzata aldoninte saluton al letero

Diru saluton al... por mi. بلّغ سالمي إلى...
Uzata aldoninte saluton al letero

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

Reskribu baldaŭ. اُكتب إلي بسرعة.
Rekta, uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo
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Skribu reen kiam... أكتب لي حين...

Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondas nur kiam ili havas novaĵojn de io

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

Atentu. اعتنِ بنفسك.
Uzata kiam skribi al familio kaj amikoj

Mi amas vin. أحبك.
Uzata kiam skribi al via partnero

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

Ĉion bonan, مع أطيب التمنيات،
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉion bonan, أجمل التحيات،
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

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

Ĉiu mia amo, كل المحبة،
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Multe da amo, كل المحبة،
Neformala, uzata inter familio

Multa amo, كل المحبة،
Neformala, uzata inter familio
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