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 نظر سنجی خارجی- زبانها در بارۀ مترجم رو در رو

 

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:......................................   اسم کامل                                                    Date:...............................: تاریخ   

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:                                                     : مرجع کار  

Yes  
    بله

No  
 نه

   Did the Interpreter arrive on time? 

موقع رسید؟ بهآیا مترجم       

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

ما نشان داد؟آیا مترجم خود را معرفی و کارت شناسائی شرکت را به ش      

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

   آیا از ظاهر و نوع لباس پوشیدن مترجم خود راضی بودید؟  

   Act in a professional and polite manner? 

   آیا رفتارش حرفه ای و مؤ دبانه بود؟  

   Was the interpreter fluent in your native language? 

   آیا به زبان مادری شما مسلط بود؟  

   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?  

   آیا مترجم از شما پرسبد که سؤالی داریدو آیا در حین جلسه نسبت به چیزی نامطمئن بودید؟  

   Would you like the same interpreter again?  

   آیا در موارد بعد می خواهید همین مترجم باشد؟  

   

   

   

،خانم یا آقای محترم  

زبانها  از جانب این سازمان/دپارتمان برگزیده شده است. ما از شما سپاسگزار خواهیم بود  -مپایر شرکتی است که برای امداد رسانِی زبان به خارجیلنگوئیچ ا

لطفاً آن را پر ی میرساند. که چند دقیقه ای را صرف پر کردن این پرسشنامه نمائید. بازتاب شما، ما  را درحفظ استانداردهای باالو ارتقاء دائم خدمات خود یار

.کنید و پس از امضاء به مترجم برگردانید  

 

 

 

 

 

م نموده بود.تشکر از شما برای پر نمودن این فرم نظرسنجی. بازتاب/پیشنهادات شما به سازمان/دپارتمانی ارسال می شود که برای شما  درخواست یک مترج  

 


