Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Dutch Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of
these forms the words that are read correctly by the patient

72

blauw kaars alsof

48

uitkomen aardappel vrienden
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apart douche luister riem
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radio blaf politle voertuig
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boom huppel kerstmis geel
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paars binnen portemonnee trein
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examen vakantie klok telefoon
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zoek lach praat chauffeur

8
6

vergeet licht barbeque stap
sprong olifant groen wortel

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Dutch
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Muziek en kunst pleziert mensen van alle leeftijden. Mensen
van over de hele wereld dansen met gevoel
op muziek. Je kan over de muziek en kunst van een cultuur leren door
de mensen en het lezen van boeken. Kinderen zingen samen van jongs af aan
en bewegen op het ritme. Ouders zitten en
kijken naar de spelende kinderen. Het studeren van muziek verbetert school
resultaten. De schoolband heeft studenten met vele vaardigheden
en veel talent. Luister naar de band. Klap in je handen en stamp
je voeten. Het publiek zal ze toejuichen. Kunstgallerijen
zijn plekken waar men kan ontspannen
en van de schoonheid van kleur kan genieten. Muziek is voedsel vor de ziel
en kunst is de wijn.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Dutch

Muziek en kunst pleziert mensen van alle leeftijden. Mensen .…….…………Line 1
van over de hele wereld dansen met gevoel .……………..Line 2
op muziek. Je kan over de muziek en kunst van een cultuur leren door ...…………...Line 3
de mensen en het lezen van boeken. Kinderen zingen samen van jongs af aan …...Line 4
en bewegen op het ritme. Ouders zitten en………………….Line 5
kijken naar de spelende kinderen. Het studeren van muziek verbetert school ..……Line 6
resultaten. De schoolband heeft studenten met vele vaardigheden ………....Line 7
en veel talent. Luister naar de band. Klap in je handen en stamp….…Line 8
je voeten. Het publiek zal ze toejuichen. Kunstgallerijen ..………………………Line 9
zijn plekken waar men kan ontspannen………………..Line 10
en van de schoonheid van kleur kan genieten. Muziek is voedsel vor de ziel…..Line 11
en kunst is de wijn. ……………..……….Line 12

