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

72

asul na kandila magpanggap
48

mamisa patatas kaibigan

36

bukod shower makinig sinturon

26

radio tumahol polisya sasakyan

20

puno magpagala- gala pasko dilaw

16

marangal ipasok ang pitaka tren

12

pagsusulit bakasyon orasan ng telepono

10

maghanap tumawa magsalita driber

8

kalimutan ilaw barbeque hakbang

6

tumalon elepante berde karot

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Filipino
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Ang musika at sining magbigay-lugod sa lahat ng edad. Ang mga tao
mula sa lahat ng dako ng mundo ay sumasayaw sa pakiramdam ng
musika. Maaari mong malaman ang tungkol sa musika at sining ng isang kultura mula
sa mga tao at sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Mgo bata ay magkasama
makanta mula sa murang
edad at ilipat sa ritmo. Ang mga magulang ay umupo
at magbantay ng mga bata habang sila ay naglalaro. Ang pag-aaral ng musika ay Nagpapabuti sa
tagumpay ng pag- aaral. Ang mga paaralan ng banda ay may maraming mga
mag-aaral na may kakayahan
at maraming talento. Makinig sa banda. Pumalakpak ang iyong mga kamay at ang iyong paa
sa gripo. Ang karamihan ng tao ay magsaya sa suporta. Ang mga galiriya ng sining
ay lugar kung saan ang mga tao ay maaaring magpahinga
at mag-libang sa kagandahan ng kulay. Ang musika ay ang pagkain ng kaluluwa
at sining ay ang alak.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Filipino

Ang musika at sining magbigay-lugod sa lahat ng edad. Ang mga tao .…………Line 1
mula sa lahat ng dako ng mundo ay sumasayaw sa pakiramdam ng …..………. Line 2
musika. Maaari mong malaman ang tungkol sa musika at sining ng isang kultura mula …..Line 3
sa mga tao at sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Mgo bata ay magkasama ………Line 4a
makanta mula sa murang …..……….Line 4b
edad at ilipat sa ritmo. Ang mga magulang ay umupo ………………….Line 5
at magbantay ng mga bata habang sila ay naglalaro. Ang pag-aaral ng musika ay Nagpapabuti sa …Line 6
tagumpay ng pag- aaral. Ang mga paaralan ng banda ay may maraming mga ……...Line 7a
mag-aaral na may kakayahan ……..Line 7b
at maraming talento. Makinig sa banda. Pumalakpak ang iyong mga kamay at ang iyong paa … Line 8
sa gripo. Ang karamihan ng tao ay magsaya sa suporta. Ang mga galiriya ng sining …………Line 9
ay lugar kung saan ang mga tao ay maaaring magpahinga ….…………………..Line 10
at mag-libang sa kagandahan ng kulay. Ang musika ay ang pagkain ng kaluluwa ..……..Line 11
at sining ay ang alak.……………..……….Line 12

