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Non-English Speaker On Face to Face Interpreter Feedback 

Dear Sir or Madam,  

Language Empire is the company instructed by this organisation / department to provide language assistance for non-

English speakers.  We would be grateful if you could spend few minutes filling out this feedback questionnaire.  We 

will use your feedback to maintain our high standards and to continually improve our services. Please complete, sign 

and return back to the Interpreter. 

 

 

 

 

Print Name: Shkruaj Emrin:......................................               Date: Data: ...................................... 

Thank you for completing this feedback form, your feedback / comments will be sent to the organisation/department 

which requested an interpreter for you. 

 

       Job Reference:    Yes No 

 
          Po             Jo 

Did the Interpreter arrive on time? 

  A erdhi Përkthyesi në kohë?    

   Provide an introduction and present to you the company ID Card? 

  A u prezantua dhe ju tregoi Kartën Identifikuese të kompanisë?   

   Were you satisfied with the appearance and dress code of your Interpreter 

  A mbetët ju te kënaqur me paraqitjen dhe veshjen e Përkthyesit tuaj?   

   Act in a professional and polite manner? 

  A u soll në mënyrë profesionale dhe të sjellshme?   

   Was the interpreter fluent in your native language? 

  A fliste përkthyesi rrjedhshëm në gjuhën tuaj amtare?    

   Did the interpreter ask if you have any questions to ask or if you were 

unsure about anything during the course of the interpreting session?  

  A ju pyeti përkthyesi në qoftë se keni ndonjë pyetje ose në qoftë se ishit të 

pasigurt rreth diçkaje përgjatë takimit të përkthimit?   

   Would you like the same interpreter again?  

  A dëshironi të njëjtin përkthyes përsëri?    

   

   

   

Vlerësimi i përkthimit ballë për ballë nga folësi jo-Anglez 

E / I dashur Zonjë ose Zotëri, 

Language Empire është një kompani e udhëzuar nga kjo organizate/ departament për tu ofruar ndihmë me 

komunikimin  folësve që nuk janë Anglez. Do tu jemi shumë mirënjohës në qoftë se ju mund të shpenzoni pak 

minuta për të plotësuar ketë pyetësor vlerësues. Ne  do ta përdorim vlerësimin tuaj për të mirëmbajtur nivelet tona 

të larta dhe në përmirësimin në vazhdimësi te shërbimeve  tona. Ju lutemi plotësojeni, nënshkruajeni dhe 

dërgoheni përsëri tek përkthyesi.  

  

 

 

 

 

Ju falënderojmë për plotësimin e kësaj forme vlerësuese, vlerësimi / komentet tuaja do të dërgohen në organizatën / 

departamentin I cili kërkoi një përkthyes për ju.   


