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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: Neve(nyomtatott): ......................................               Date: Dátum: ...................................... 

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:  Munkalap-referencia szám: Yes    IGEN No  NEM 

   Did the Interpreter arrive on time? 

  Időben érkezett-e a tolmács?   

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

  Bemutatkozott –e és láthatóan viselte –e a igazolványát?   

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

  Elégedett volt –e a tolmács megjelenésével és öltözetével?   

   Act in a professional and polite manner? 

  Professzionálisan ,illetve udvarias viselkedésével emelkedett-e ki?   

   Was the interpreter fluent in your native language? 

  Folyékonyan kommunikált-e a tolmács az Ön anyanyelvén?   

   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?  

  Visszakérdezett –e a tolmács, hogy vannak-e kérdései, illetve biztositotta –

e magabizotásságát további  visszakérdezéssel,amennyiben a tolmács-

megbizás alatt elbizonytalanodott volna?   

   Would you like the same interpreter again?  

  Igénybe venné –e tolmácsa segitő-szolgáltatás-asszisztenciáját ismét 

további felmerülő időpontjai folyamán?   

   

   

   

Tisztelt Hölgyem/Uram,  

Fenti cég  megbizott osztálya megbizásából cégüng,mint Language Empire megbizásra kerültünk kölföldiek 

részére történő angol nyelvi asszisztencia lebonyolitására. 

Tisztelettel megkérjük,hogy szenteljen 5percet a jelen kérdőiv kitöltésére.Az észrevételeit szolgáltatásunk további 

szionvonalasan magas szinten tartására és folyamatos javitására használjuk Kérjük kitöltést köveően a 

tolmácsnak visszaadni. 

 

 

 

Köszönjük megjegyzéseit,észrevételeit a tolmács-szolgáltatást igénylő szervezet részére kerülnek továbbitásra. 


