
“I Speak...” Greek 

“I speak Greek. I cannot communicate well in 

English. Please provide me with a qualified 

interpreter.” By law, the institutions that receive 

federal funds (i.e., Medicaid, Medicare, Food Stamps) 

must provide the services of a qualified interpreter to 

patients/clients who are not fluent in English. This law 

is meant to provide all people with equal access to 

public services (i.e., at hospitals and doctors’ offices, 

schools, and government entities). The interpreter’s 

services must be provided at no cost to the patient/

client. We recommend that you note this person’s 

spoken language in his/her file. To learn more about 

language assistance, or the law, please call: 

CT Commission on Human Rights and Opportunities 
    800-477-5737 | www.ct.gov/chro/ 

U.S. Department of Health and Human Services Office 
of Civil Rights 
    800-368-1019 | http://www.hhs.gov/civil-rights/ 

U.S. Department of Justice-Civil Rights Division 
    888-848-5306 | https://www.justice.gov/crt 
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Κάρτα για ΠροτιμώμενηΓλώσσα Ελληνικά 

“Μιλάω ελληνικά. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω καλά στα 

αγγλικά. Σας παρακαλώ να μου παρέχετε τις υπηρεσίες 

διαπιστευμένου διερμηνέα.” Βάσει νομοθεσίας, τα 

ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση [δηλ. Medi-

caid, Medicare, κουπόνια σίτισης], πρέπει να παρέχουν τις 

υπηρεσίες διαπιστευμένου διερμηνέα σε ασθενείς/πελάτες 

που δε γνωρίζουν αγγλικά. Αυτός ο νόμος στοχεύει να 

προσφέρει ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στις 

δημόσιες υπηρεσίες (δηλ. σε νοσοκομεία και γραφεία 

ιατρών, σχολεία και κυβερνητικές αρχές). Οι υπηρεσίες 

διερμηνείας θα πρέπει να παρέχονται στον ασθενή/πελάτη 

χωρίς κόστος. Σας συνιστούμε να καταγράψετε την 

προφορική γλώσσα του προσώπου στο αρχείο του/της. Για 

να μάθετε περισσότερα για τη γλωσσική βοήθεια ή τη 

νομοθεσία, καλέστε: 

Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευκαιριών της CT 
     1-800-477-5737 | www.ct.gov/chro/ 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α., 
Τμήμα Ατομικών Δικαιωμάτων 
     1-800-368-1019 | http://www.hhs.gov/civil-rights/ 

Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α., Τμήμα Ατομικών 
Δικαιωμάτων 
     1-888-848-5306 | https://www.justice.gov/crt  
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