Bạn thân mến ....................................
Kæri / kæra

Bạn được mời tham dự sinh nhật của tớ vào ngày
Þér er boðið í afmælið mitt þann
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại

...................................
ngày / dags.

từ ................... giờ đến .................... giờ.
kl.
til klukkan

...................................................................................

Afmælið verður haldið á

địa chỉ / heimilisfang

........................................................................................
Tên của bạn làm sinh nhật / nafn afmælisbarns
.........................................................................

...................................

...................................

................................................

Tên bố mẹ hay người thân
Nafn foreldris eða aðstandanda

Điện thoại tay
GSM

Điện thoại nhà
heimasími

@ e-mail
@ netfang

O Chúng tôi sẽ đón bọn trẻ từ nhà trông trẻ

............................................. lúc ............... giờ.
tên / nafn
klukkan

Við sækjum börnin í frístundaheimilið

O Chúng tôi sẽ đón bọn trẻ khi tan học lúc

.................. giờ.

Við sækjum börnin þegar skóla lýkur klukkan

O Hãy đón con bạn khi tiệc kết thúc lúc

........................

giờ tại .......................................................................

Vinsamlegast sækið barnið ykkar að afmæli loknu klukkan

á

địa chỉ / heimilisfang

O Hãy mặc bộ đồ hóa trang nếu bạn muốn – đây là tiệc hóa trang.
Mættu í búning ef þú vilt – þetta er búningaafmæli.

O Bố mẹ hoặc người thân xin mời tới dự nếu muốn.
Foreldrum er velkomið að líta inn.

Tại buổi họp phụ huynh, các vị phụ huynh học sinh đã đồng ý rằng các cháu sẽ tặng nhau:
Á foreldrafundi hafa foreldrar komið sér saman um að börnin færi hvert öðru:

O Tiền lẻ,

kronan, cháu bé làm sinh nhật có thể dùng để mua thứ mà mình thích.
Smámynt, ................... krónur, afmælisbarnið getur þá keypt eitthvað sem það óskar sér frá bekknum.

O Món quà nhỏ, dưới
Gjöf, verðmæti allt að ...................... krónur.

O Chỉ thiệp mừng - không tặng quà.
Bara afmæliskort - enga gjöf.

O Cái gì khác
Eitthvað annað .................................................................................................

Thư gửi : .................................................................................................................
Skilaboð til :

tên bố mẹ hoặc người thân / nafn foreldris eða aðstandanda

