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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: Ghi rõ họ tên (viết hoa): ....................................  Date: Ngày tháng:................................... 

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    
Có 

No  
Không 

   

Did the Interpreter arrive on time?   

Phiên dịch viên có đến đúng giờ không?   

   

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

Có cung cấp và giới thiệu đầy đủ thong tin về thẻ hành nghề của họ cho quý vị 

không?   

   

Were you satisfied with the appearance and dress code of your 

Interpreter?   

Quý vị có hài long về diện mạo và cách ăn mặc của phiên dịch viên không?   

   

Act in a professional and polite manner?   

Phong cách làm việc của phiên dịch viên có chuyên nghiệp và lịch sự không?   

   

Was the interpreter fluent in your native language?   

Phiên dịch viên phiên dịch có trôi chảy không?   

   

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?    

Trong suốt quá trình phiên dịch phiên dịch viên có hỏi quý vị có điều gì chưa rõ 

cần hỏi thêm phiên dịch viên không?   

   

Would you like the same interpreter again?    

Quý vị có muốn dùng lại phiên dịch viên cũ không?   

   

   

   

Kính gửi ông bà, 

Language Empire là công ty được chỉ đạo bởi tổ chức / ban ngành chuyên môn nhằm giúp đỡ cho những người 

không sử dụng được tiếng Anh. Chúng ta rất vui mừng nếu quý vị có thể dành chút thời gian để điền vào những 

câu hỏi góp ý dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng những ý kiến đóng góp của quý vị để nâng cao chất lượng và tiếp 

tục cải tiến phong cách phục vụ của chúng tôi. Làm ơn điền và ký tên vào phom sau đó gửi lại cho phiên dịch 

viên. 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã điền vào bản góp ý trên, những ý kiến đóng góp và phê bình của quý vị sẽ được gửi trực tiếp đến 

tổ chức / ban nghành chuyên môn nơi đã cung cấp phiên dịch viên cho quý vị.  


