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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: (tískací): ......................................               Date: (Datum): ...................................... 

Print Name   (Jméno tiskací): ..............................................                                    Date   (datum): 

...................................... 

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   (Ano) No (Ne) 

    

Did the Interpreter arrive on time? 

  (Přišel/la tlumočník/ce v domluvený čas)   

    

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

  (Představil se vám a ukázal identifikační kartu své společnosti?)   

    

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

  (Byl/a jste spokojen/a vzhledem a způsobem oblékaní tlumočníka/ci)   

    

Act in a professional and polite manner? 

  (Jednal/a profesionálně a zdvořilým způsobem?)   

    

Was the interpreter fluent in your native language? 

  (Byl/a tlumočník/ce plynulý/á ve svém rodném jazyce?   

    

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?  

  (Ptal/a se vás tlumočník/ce, jestli máte nějaké otázky, nebo pokud jste si nebyli 

jisti v průběhu tlumočení?)   

    

Would you like the same interpreter again?  

  (Chtěli byste stejného tlumočníka/ci znovu?)   

   

   

   

Dotazník neanglicky mluvícího ohledně tlumočníka  
 
Vážený pane/paní, 
 
Language Empire je společnost pověřená touto organizací / oddělením, aby poskytla jazykovou pomoc pro 
neanglicky mlivící. Byli bychom Vám vděční, kdybyste mohl strávit několik minut vyplněním tohoto dotazníku. Vaše 
odpovědi pomohou nám k zachování naší vysoké urovně práce a neustálemu zlepšování naší služby. Prosím 
vyplnit, podepsat a vrátit zpět tlumočníkovi/ci. 

 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

(Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku, váš názor / připomínky budou zaslány organizaci / útvaru, který 

požadoval pro vás tlumočníka/ci.) 


