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

albastru lumânare a pretinde
72
48

trapă cartof prieteni

36

deoparte averse a asculta curea

26

radio scoarţa poliţie vehicul

20

pom a hoinări crăciun galben

16

purpuriu intrare portofel tren

12

examen vacanţa ceas telefon

10

a căuta a râde a vorbi şofer

8

a uita a lumina grătar pas

6

săritura elefant verde morcov

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Romanian
Font
size
72

albastru lumânare a pretinde

48

alb munţi a vedea

36

trapă cartof prieteni

26

radio scoarţa poliţie vehicul

20

pom a hoinări crăciun galben

16

purpuriu intrare portofel tren

12

examen vacanţa ceas telefon

10

a căuta a râde a vorbi şofer

8

a uita a lumina grătar pas

6

a uita a lumina grătar pas

Muzica si arta oferă plăcere pentru oamenii de toate vârstele. Oamenii
din toate colţurile lumii dansează la auzul
muzicii. Despre cultura muzicală si artă poţi învăţa de la
oameni si citind cărţi. Copiii cântă împreună de la o vârstă fragedă
şi se mişcă după ritm. Părinţii vor sta
si vor privii copiii jucându-se. Studiul muzicii îmbunătăţeşte succesul
şcolii. Formaţia muzicală a şcolii a avut elevi cu multe aptitudinii
si cu mult talent. Ascultaţi formaţia muzicală. Bateţi din palme si mişcaţi-vă
picioarele . Mulţimea vi se va alătura. Galeriile de artă
sunt amplasate acolo unde oamenii pot să se relaxeze
si să se bucure de frumuseţea culorii. Muzica este hrana sufletului
şi arta este vinul.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Romanian

Muzica si arta oferă plăcere pentru oamenii de toate vârstele. Oamenii……Line 1
din toate colţurile lumii dansează la auzul………………… Line 2
muzicii. Despre cultura muzicală si artă poţi învăţa de la…………………..…. Line 3
oameni si citind cărţi. Copiii cântă împreună de la o vârstă fragedă……….. Line 4
şi se mişcă după ritm. Părinţii vor sta ………….……….. Line 5
si vor privii copiii jucându-se. Studiul muzicii îmbunătăţeşte succesul….………. Line 6
şcolii. Formaţia muzicală a şcolii a avut elevi cu multe aptitudinii……..……. Line 7
si cu mult talent. Ascultaţi formaţia muzicală. Bateţi din palme si mişcaţi-vă… Line 8
picioarele . Mulţimea vi se va alătura. Galeriile de artă………………….. Line 9
sunt amplasate acolo unde oamenii pot să se relaxeze…….….. Line 10
si să se bucure de frumuseţea culorii. Muzica este hrana sufletului……. Line 11
şi arta este vinul…………………… Line 12

