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Non-English Speaker On Face to Face Interpreter Feedback 

Ελεκερφηηθό Φσιιάδηο γηα  Με Αγγιόθφλοσς Πρόζφπο κε Πρόζφπο Δηερκελείς 

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: (Γράυηε ηο όλοκα κε θεθαιαία): ......................................      Date: Ηκεροκελία: ......................................  

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:  Αλαθορά Εργαζίας: 

Yes 
Ναι 

No 
Όσι 

   

Did the Interpreter arrive on time?   

Μήπυρ ο διεπμηνέαρ έθηαζε ζηην ώπα ηος;   

   

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

Μήπυρ ζςζηήθηκε και έδειξε ηην Κάπηα Ταςηόηηηαρ ηηρ εηαιπείαρ;   

   

Were you satisfied with the appearance and dress code of your  

Interpreter?   

Μήπυρ ικανοποιηθήκαηε με ηην εμθάνιζη και ηην ενδςμαζία ηος 

διεπμηνέα ζαρ;   

   

Act in a professional and polite manner?   

Μήπυρ ενήπγηζε με επαγγελμαηικό και εςγενικό ηπόπο;   

   

Was the interpreter fluent in your native language?   

Μήπυρ ο διεπμηνέαρ ήηαν άτογορ ζηη μηηπική ηος γλώζζα;   

   

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?    

Μήπυρ ο διεπμηνέαρ ζαρ πώηηζε αν θέλεηε να κάνεηε μεπικέρ επυηήζειρ 

αν δεν ήζαζηαν βέβαιοι για κάηι καηά ηη διεπμηνεία;   

   

Would you like the same interpreter again?    

Μήπυρ θα θέλαηε και πάλι ηον ίδιο διεπμηνέα;   

   

   

   

Αγαπεηοί Κύρηε/Κσρία, 

Η Language Empire είλαη ε εηαηρεία ποσ έτεη ιάβεη εληοιή από ασηό ηολ οργαληζκό / ηο ηκήκα γηα λα 

παρατφρήζεη γιφζζηθή βοήζεηα ζε κε αγγιόθφλοσς οκηιεηές. Θα ζας ήκαζηαλ εσγλώκολες εάλ αλαιώλαηε 

κερηθά ιεπηά γηα λα ζσκπιερώζεηε ασηό ηο ελεκερφηηθό ερφηεκαηοιόγηο. Θα τρεζηκοποηήζοσκε  ηης 

πιεροθορίες ζας γηα λα δηαηερήζοσκε ηα συειά κας επίπεδα θαη λα εβειηηώλοσκε  ζσλετώς ηης σπερεζίες κας. 

Παπακαλώ ζςμπληπώζηε, ςπογπάτηε και επιζηπέτηε ηο ένηςπο ζηον διεπμηνέα. 

 

Σας εσταρηζηούκε ποσ ζσκπιερώζαηε ηο έλησπο ελεκέρφζες, οη πιεροθορίες / ηα ζτόιηά ζας ζα ζηαιούλ ζηολ 

οργαληζκό / ζηο ηκήκα ποσ δήηεζε δηερκελέα γηα ζας. 


