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See this notice in Cambodian, Spanish, and Portuguese on the attached pages. 

Camboyano: SAMPLE: [Véase esta notificación en camboyano, español y portugués en las páginas adjuntas.] 

Español: Véase esta notificación en camboyano, español y portugués en las páginas adjuntas. 

Português: Leia esta notificação em cambojano, espanhol e português nas páginas em anexo. 

 

N O T I F I C A Ç Ã O  
 

V. Ex.
a
 tem um processo em curso no sistema judiciário do  

Estado de Rhode Island, 
 

V. Ex.
a
 tem direito aos serviços gratuitos de um intérprete. 

 

A Ordem Executiva 2012-05 do Supremo Tribunal de Rhode Island prevê que quando uma pessoa com conhecimentos 

limitados da língua inglesa (Limited-English Proficient) (LEP) comparece em tribunal, a Administração Judiciária de 

Rhode Island disponibiliza-lhe gratuitamente os serviços de um intérprete autorizado a um réu, autor, testemunha, vítima, 

pai ou mãe de um menor ou alguém com interesse significativo no processo judicial. O serviço de intérprete é prestado 

gratuitamente às partes e em todos os tipos de processos, sejam eles civis ou penais. Os intérpretes do tribunal trabalham 

em todos os tribunais do sistema judiciário do Estado de Rhode Island. 

 

Para agendar os serviços de um intérprete para o seu dia no tribunal, tem as seguintes opções:  

1. Telefonar para o Gabinete de Intérpretes Judiciais através do n.º (401) 222-8710, ou  

2. Enviar uma mensagem de correio eletrónico para interpreterfeedback@courts.ri.gov, ou 

3.  Deslocar-se ao gabinete de intérpretes para agendar os serviços de um intérprete:  

Gabinete de Intérpretes Judiciais 

Complexo Judicial Licht 

Quarto Piso, Sala 401 

250 Benefit Street 

Providence, RI 02903 

 

Quando solicitar os serviços de um intérprete deve fornecer os seguintes dados: 

 O nome e número do seu processo  

 O idioma que solicita 

 A data e hora da sua audiência 

 O local da sua audiência  

 O seu nome e um número de telefone para o podermos contactar a si ou ao seu advogado 

 
Para obter mais informações em português, russo e espanhol, incluindo uma lista dos formulários judiciais disponíveis em 

espanhol, visite o nosso website na internet: 
 

 https://www.courts.ri.gov/Interpreters/PortugeseVersion/Pages/default.aspx.    
 

Para solicitar uma tradução desta notificação para qualquer outro idioma, telefone para o Gabinete de Intérpretes Judiciais 

através do número (401) 222-8710. Recomenda-se que esteja acompanhado por alguém que fale inglês quando fizer a 

chamada. 
 

A Administração Judiciária de Rhode Island está empenhada em tornar os tribunais acessíveis para todos. 
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