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تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी
रहो.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

सुमंगली भव

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. शादी मुबारक

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. शादी मुबारक

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين
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هنيئا على الخطوبة! सगाई मुबारक

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا
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ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ
تعيشا أجمل لحظات السعادة معا.

मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف
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عيد ميالدٍ سعيد! जन्मदिन मुबारक हो

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ميالدٍ سعيد! जन्मदिन मुबारक हो

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

जन्मदिन मुबारक हो

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

तुम जियो हज़ारों साल

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

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

जन्मदिन मुबारक हो

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! सालगिरह मुबारक हो.

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ... سعيد! सालगिरह मुबारक हो

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

२० वी सालगिरह मुबारक हो

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٥٠ سنة على الزواج

Side 3 22.05.2023



Personlig
hilsen

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي
لزواجكما!

शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج
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تمنياتي لك بالشفاء العاجل आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع
العاملين في.... 

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل
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ألف مبروك على... ... के लिए बधाईयाँ

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.

تستخدم عند تهنئة شخص، عادةً صديق قريب أو شخص من العائلة

مبروك! बढिया है!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص
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ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات
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ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

تستخدم عند تهنئة شخص على الحصول على شهادة الماجستير وتمني مستقبل واعد لهم

ألف مبروك على النتائج الباهرة في
االمتحانات وحظا سعيدا في خططك

المستقبلية.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات، ولكن في حالة ما إذا لم تكن تأكدا من التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل

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

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات المدرسية، شخص بصدد البحث عن عمل

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة
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لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

تستخدم عند تعزية شخص في موت شخص عزيز عليه. يمكن أن يكون الموت متوقعا أو غير متوقع

تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة
المغفور له.

... की बात सुनकर जी थम गया.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

Side 6 22.05.2023



Personlig
hilsen

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

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

تستخدم عندما تعزي أحدا ما على وفاة ابنه/ابنته/زوجها/زوجته (يتضمن اسم المتوفى)

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

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

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه
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نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

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

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

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

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في منصبه الوظيفي الجديد

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد

تهانينا على حصولك على العمل! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة
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حظا طيبا في يومك األول في... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد
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سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

बधाई हो!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

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

والدين رائعين.

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم
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شكرا جزيال على... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

تستخدم كرسالة شكر عامة

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

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر

Side 8 22.05.2023



Personlig
hilsen

إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.

تستخدم عندما تكون ممتنا جدا لشخص ما على قيامه بعمل ما ألجلك

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه
ب...

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... हम आपके आभारी है... के लिए.

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

ال شكر على واجب. بل على العكس:
الشكر موصول لك!

धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا

hilsen - 
arabisk hindi

التحيات الخاصة بالفصول من... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! ईस्टर मुबारक!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح

عيد شكر مجيد! थैंक्सगिविंग मुबारक!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! नया साल मुबारक हो!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة
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أعياد مجيدة! हैपी हॉलिडेस!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا لالحتفال باألعطال (خاصة المتعلقة بعيد الميالد/عيد الهانوكا)

عيد هانوكا مجيد! हनूका की शुभकामनाएं!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي
هذا مضيئا أكثر من ذي قبل.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد!  

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد!  

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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