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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: Numele și prenumele: ......................................               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    
Da 

No  
Nu 

   Did the Interpreter arrive on time? 

  Interpretul(interpreta) a sosit la timp?   

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

  S-a prezentat și v-a arătat legitimația de serviciu?   

   Were you satisfied with the appearance and dress code of your 

Interpreter? 

  Ați fost satisfăcut(ă) de aspectul exterior și de vestimentația 

interpretului(interpretei) dumneavoastră?   

   Act in a professional and polite manner? 

  S-a comportat într-o manieră profesionistă și politicoasă?   

   Was the interpreter fluent in your native language? 

  Interpretul(interpreta) a fost fluent(ă) în limba dumneavoastră maternă?   

   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?  

  V-a întrebat interpretul(interpreta) dacă aveți întrebări de adresat sau dacă 

ați fost nelămurit(ă) de ceva anume în timpul sesiunii de interpretare?   

   Would you like the same interpreter again?  

  Ați dori să utilizați același(aceeași) interpret(ă) din nou?   

   

   

   

Stimate domn sau doamnă, 

Language Empire este compania care furnizează servicii de asistență lingvistică pentru această organizație / 

acest departament, pentru persoanele nevorbitoare de limba engleză. V-am fi recunoscători dacă ați acorda 

câteva minute completării acestui chestionar de satisfacție. Vom utiliza opinia dumneavoastră pentru a ne menține 

standardele înalte și pentru a ne îmbunătăți, continuu, serviciile. Vă rugăm să completați, semnați și returnați 

acest formular interpretului(interpretei). 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim pentru completarea acestui Chestionar de Satisfacție. Opinia / comentariile dumneavoastră vor fi 

transmise organizației / departamentului care a solicitat prezența unui interpret pentru dumneavoastră. 


