I don’t speak
Não falo
English!
inglês!

Most public offices must give you a free
interpreter who will keep your information
private. They must not:

You have the right
to a free interpreter!
If they do not give you an interpreter, report it to LAC.*
You can:
Call (260) 232-2557

 Ask you to bring your own interpreter, or
 Send you away because of your language.

Text DENIED to (260) 232-2557
Report it at MassLegalHelp.org/interpreter

Show this card to ask for an interpreter.
If they do not help you, call (617) 371-7005 for
Brazilian Portuguese, or (260) 232-2557 for English.

You have the right to a free interpreter at most:

I speak Portuguese.

I need an interpreter to talk to you.
The law gives me the right to:
– an interpreter and information translated to my language, and
– to file a complaint if you do not give me an interpreter.

Schools

Government
Programs

Courts

Police

Public
Housing

Hospitals/
Doctors

* Massachusetts Language Access Coalition (LAC) - 2015 Portuguese

Você tem direito a um
intérprete gratuito!
Leve ao conhecimento do LAC* caso não lhe forneçam
acesso a um intérprete. Você pode:
Telefonar para (617) 371-7005
Enviar uma mensagem de texto para (617) 371-7005
com os dizeres RECUSADO
Fazer uma queixa junto a
MassLegalHelp.org/interpreter
Você tem direito a serviços gratuitos de interpretação na maioria de:

Não falo
inglês!

A maioria das repartições públicas obrigatoriamente
oferece os serviços gratuitos de intérprete, que
mantém suas informações em sigilo. Não devem:
 Solicitar que você traga o seu próprio
intérprete, ou
 Não atender você em decorrência do seu idioma.
Mostre este cartão para solicitar um intérprete.
Se não lhe prestarem ajuda, telefone
para (617) 371-7005 para atendimento em português
ou para (260) 232-2557 para atendimento em inglês.

Falo português.

Necessito de um intérprete para me comunicar
com você.
Escolas

Serviços
governamentais

Tribunais
de justiça

Delegacia
de polícia

*Massachusetts Language Access Coalition (LAC) – 2015 Português

Assistência
com moradia

Hospitais /
médicos

A lei me dá o direito a:
- um intérprete e as informações traduzidas para o
meu idioma, e
- dar entrada a uma queixa caso você não me forneça
um intérprete.

