
“I Speak...” Gujarati 

“I speak Gujarati. 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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ગજુરાતી પ્રાધાન્ય ભાષા કાર્ડ 

"હ ું  ગ જરાતી બોલ ું છ ું . હ ું  અુંગે્રજીમાું સારી રીત ેવાતચીત કરી 
શકતો/શકતી નથી. કૃપા કરીન ેમને લાયકાત ધરાવતા 
દ ભાષિયાની સગવડ પૂરી પાડો." કાયદા દ્વારા, જ ે
ઇષ્ટિટ્ય શ્સ (સુંટથાઓ) ફેડરલ ફ્્સ (નાણાું) મેળવ ેછે 
(જમે કે, મેષડકેઈડ, મષેડકૅર, ફૂડ ટિૅમ્પ્સ) તેઓએ સહજ રીત ે
અુંગે્રજી બોલી ન શકતા હોય તવેા લોકોન ેલાયકાત ધરાવતા 
દ ભાષિયાની સેવાઓ પૂરી પાડવી પડશ.ે આ કાયદાનો હેત  
લોકોન ેસાવવજષનક સેવાઓ સમાન રીત ેપહોુંચાડી પૂરી 
પાડવાનો છે (જમે કે, હૉષટપિલ્સ અન ેડૉક્િસવની ઑષફષસઝ, 
ટકૂલ્સ, તથા ગવનવમે્િ એષ્િિીઝ). દ ભાષિયાની સેવાઓ 
દદી/ગ્રાહકન ેષવના મૂલ્યે પૂરી પાડવાની રહેશ.ે અમે તમને 
ભલામણ કરીએ છીએ કે આ વ્યષિની બોલાતી ભાિા તેની/
તેણીની ફાઈલમાું નોુંધો. ભાિાની મદદ અથવા કાયદા ષવશ ે
વધ  જાણવા, કૃપા કરીન ેકૉલ કરોોઃ  

સી.િી. કષમશન ઑન હ્ય મન રાઈટ્સ ઍ્ડ ઑપોર્ચય વષનિીઝ 

     1-800-477-5737 | www.ct.gov/chro/ 
 
ય .એસ. ષડપાિવમે્િ ઑફ હેલ્થ ઍ્ડ હ્ય મન સષવવષસઝ 
ઑષફસ ઑફ ષસષવલ રાઈટ્સ 
     1-800-368-1019 | http://www.hhs.gov/civil-rights/ 
 
ય .એસ. ષડપાિવમે્િ ઑફ જષટિસ–ષસષવલ રાઈટ્સ ષડષવઝન 

     1-888-848-5306 | https://www.justice.gov/crt 
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