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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: ਨਾਭ ਪਰਿੰਟ ਕਰ.:...........................               Date: ਪਭਤੀ:...................................... 

 
 
 
 
       

Job Reference:  Yes    No  

 ਸਾਾਂ ਨਾ 

Did the Interpreter arrive on time?   

   

ਕੀ ਦੁਬਾਸ਼ੀਆ ਭੇਂ ਤ ਸੁਿੰਪਿਆ?   

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

   

ਆਣੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤ ਇ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਆਈਡੀ (ਸ਼ਨਾਖਤੀ) ਕਾਰਡ ਸ਼ ਕੀਤਾ?   

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

   

ਕੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਪਦਿੱਖ ਅਤ ਸ਼ਾਕ ਕਡ ਨਾਲ ਿੰਤੁਸ਼ਟ ੀ?   

Act in a professional and polite manner?   

   

ਸ਼ਾਵਰ ਅਤ ਪਨਭਰ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ ਆਇਆ?   

Was the interpreter fluent in your native language?   

   

ਕੀ ਦੁਬਾਸ਼ੀਆ ਤੁਸਾਡੀ ਜਭਾਾਂਦਰੂ ਬਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਿ ਰਵਾਸਭਾਨ ੀ?   

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?    

   

ਕੀ ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਨ  ੁਿੱਪਛਆ ਪਕ ਤੁਸਾਡ ਕਲ ੁਿੱਛਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਲ ਸਨ ਜਾਾਂ ਤਰਜਭ ਦ ਸ਼ਨ ਦਰਾਨ ਕੀ ਤੁੀਂ ਪਕ 

ਿੀਜ ਫਾਰ ਪਨਸ਼ਪਿਤ ਨਸੀਂ ੀ?   

Would you like the same interpreter again?    

   

ਕੀ ਤੁੀਂ ਉਸ ਦੁਬਾਸ਼ੀਆ ਦੁਫਾਰਾ (ਲਣਾ) ਿਾਸਗ?   

   

   

ਅਿੰਗਰਜੀ ਨਾ ਫਲਣ ਵਾਪਲਆਾਂ ਫਾਰ ਨਭੁਖ ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਤ ਰਪਤੁਸ਼ਟੀ  

ਪਆਰ ਸ਼ਰੀਭਾਨ ਜਾਾਂ ਭਡਭ, 

ਲੈਂਗੁਵਜ਼ ਇਿੰਭਾਇਰ (Language Empire) ਉਸ ਕਿੰਨੀ ਸ ਪਜ ਨੂਿੰ ਇ ਿੰਥਾ / ਪਵਬਾਗ ਰਾਸੀਂ ਅਿੰਗਰਜੀ ਨਾ ਫਲਣ ਵਾਪਲਆਾਂ ਲਈ ਬਾਸ਼ਾ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ। ਅੀਂ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸਵਾਾਂਗ ਜਕਰ ਤੁੀਂ ਇ ਰਪਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂਿੰ ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਭਿੰਟ ਪਫਤਾ ਕ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ 

ਰਪਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਣ ਉੱਿ ਪਭਆਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਫਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ਾਡੀਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਪਵਿੱਿ ਲਗਾਤਾਰ ੁਧਾਰ ਪਲਆਉਣ ਪਵਿ ਕਰਾਾਂਗ। ਪਕਰਾ ਕਰਕ ਇਨੂਿੰ ਰੂਾ 

ਕਰ, ਦਤਖਤ ਕਰ ਅਤ ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਨੂਿੰ ਵਾ ਦ ਪਦਉ। 
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Thank you for completing this feedback form, your feedback / comments will be sent to the organisation/department 

which requested an interpreter for you. 

 ਇ ਰਪਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਰਭ ਨੂਿੰ ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸਾਡਾ ਧਿੰਨਵਾਦ, ਤੁਸਾਡੀ ਰਪਤੁਸ਼ਟੀ / ਪਟਿੱਣੀਆਾਂ ਉ ਿੰਥਾ / ਪਵਬਾਗ ਨੂਿੰ ਬਜ ਪਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਪਜਨ  ਤੁਸਾਡ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਭਿੰਗ ਕੀਤੀ ੀ। 


