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Дорогий учасник конкурсу FLEX! 
 

Організація  Американські Ради з Міжнародної Освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) вітає Вас з 

тим, що Ви стали фіналістом програми для старшокласників “Програма обміну майбутніх лідерів 

(FLEX)”.  
 

Співробітники програми під час телефонної розмови з Вами особисто (чи з Вашими батьками) надали 

детальну інформацію щодо подальших кроків, але уважно прочитайте цей лист. 
 

Як фіналіст, Ви зможете поїхати до США тільки в тому випадку, якщо:  

- Ми отримаємо Ваш закордонний паспорт до 29 травня 2019 року; 

- Ви правильно та вчасно оформите всі необхідні документи; 

- Ви відповідатиме всім вимогам для отримання медичної страховки; 

- Вам вчасно буде підібрана приймаюча родина та затверджена школа;  

- Ви отримаєте американську візу. 
 

Також Ви зобов’язані приїхати на збори (інформаційну зустріч) з фіналістами та 

альтернативними кандидатами програми, яка відбудеться у Києві 18 травня 2019 року. Більш 

детальна інформація (час та місце проведення зборів) будуть повідомлені пізніше. На зборах 

разом з Вами обов’язково мусить бути присутній один із батьків (мати або батько). Зустріч 

триватиме  приблизно 4-5 годин. Дорожні  витрати на збори у Києві, а також  доставку до нашого 

офісу всіх візових документів організація не покриває! 
 

Нагадуємо, що Програма  FLEX  забезпечує: 

- дорожні витрати від Вашого дому до місця проживання у США і назад; 

- проживання в американській приймаючій родині; 

- щомісячну стипендію у розмірі $125; 

- медичну страховку; 

- інформаційні матеріали та заходи, передбачені програмою.  
 

Закордонний паспорт.  
У зв’язку з правилами щодо в'їзду до США та для того, щоб документи на оформлення американської 

візи були подані вчасно, Ваш закордонний паспорт необхідно надати в наш офіс до 29 травня 2019 р. 
 

Зверніть увагу: 

1) Якщо Ви не маєте закордонного паспорта, Вам необхідно терміново зайнятися його оформленням. 

Наявність українського паспорта необов’язкова!  

2) Якщо Ви маєте закордонний паспорт, переконайтесь, що він дійсний, як мінімум, до 1 серпня 2020р.  

Якщо термін дії  закінчується раніше, необхідно зробити новий. 

3) Якщо Ви маєте два закордонні паспорти (або якщо плануєте отримати ще один незабаром), у всіх 

документах, що стосуються програми FLEX, Ви повинні вказувати дані лише одного й того ж паспорта. 

4) Якщо Ви маєте закордонний паспорт, то переконайтеся, що він містить щонайменше 2 чисті суміжні 

сторінки (призначені для візи).  
 

Увага! Якщо Ви маєте дійсний закордонний паспорт, необхідно якнайшвидше надіслати на електронну 

пошту програми flex@americancouncils.org.ua відскановану копію його першої сторінки у форматі PDF. 

Назва файлу повинна містити Ваше прізвище та ім’я. 
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Оригінал закордонного паспорту можна здати на зборах у Києві або надіслати кур'єрською службою в 

наш офіс до 29 травня 2019 року. Обов’язково потрібно залишити в себе копію паспорта для 

заповнення візових документів. Ви не зможете взяти участь у програмі, якщо ми вчасно не отримаємо 

Ваш закордонний паспорт.  
 

Усі, без винятку, учасники програми FLEX повинні мати електронну адресу на сервері  

www.gmail.com, який знаходиться в США і довів свою надійність. Рекомендуємо, щоб Ваша 

особиста електронна адреса починалася з Вашого прізвища. Приклади: 
 

Sydorenko_Dmytro@gmail.com Sydorenko2003@gmail.com 

 

Саме електронною поштою American Councils надсилатиме Вам важливу інформацію у майбутньому. 

Важливо регулярно перевіряти свою пошту (бажано щодня). Рекомендуємо перевіряти і папку «Спам».  
 

Батькам учасника теж потрібно повідомити свою активну електронну адресу, якою вони регулярно 

користуються (батькам зовсім не обов’язково створювати нову електронну пошту на @gmail.com) для 

подальшого спілкування з офісом програми.  

 

До цього листа додається перелік правил та рекомендацій щодо листування електронною поштою. 

Просимо Вас уважно ознайомитись та дотримуватись їх у нашому спілкуванні. 
 

УВАГА! 

З Вашої нової електронної адреси (на gmail.com) всім учасникам програми FLEX   

до 18 години 30 квітня (вівторок)  обов’язково потрібно надіслати імейл на адресу:  

flex@americancouncils.org.ua для того, щоб: 
 

1. підтвердити участь або відмовитися від своєї участі у програмі; 

2. повідомити нам електрону пошту учасника та одного з батьків.  

У темі листа вказати «Підтвердження участі» чи «Відмова від участі» у програмі FLEX та ПІБ. 
 

Текст імейла повинен відповідати одному із зразків (українською або англійською мовою): 

Прохання НЕ телефонувати до офісу Програми для перевірки отримання Вашого листа. У випадку, 

якщо ми не отримаємо від Вас інформацію, співробітники програми зв‘яжуться з Вами.  
 

Детальна інформація щодо проведення зборів у Києві 18-го травня, буде надіслана пізніше на Вашу 

нову електронну адресу. 
 

 
 

Доброго дня, 
 

Я, Короленко Олена Сергіївна -  фіналіст - м. Шацьк - 

Волинська область - ЗГОДНА  на  участь у програмі.  
 

Я, Короленко Олена Сергіївна - фіналіст - м. Шацьк -   

Волинська область - ВІДМОВЛЯЮСЬ від подальшої 

участі у програмі.  
 

Імейл  мами/тата:   s_korolenko@hotmail.com 
 

З повагою,  

Олена  

Good afternoon, 
 

1. I, Olena Korolenko - finalist - Shatsk – Volynska oblast-

CONFIRM my further participation in the FLEX program. 
 

I, Olena Korolenko - finalist - Shatsk - Volynska oblast - 

REJECT my further participation in the FLEX program as 

finalist. 
 

My parent’s email is   s_korolenko@hotmail.com 

 

Sincerely,  

Olena   
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Правила та рекомендації  щодо листування електронною поштою:  
 

Правило №1 ЗАВЖДИ ВКАЗУЙТЕ ТЕМУ ЛИСТА 

В рядку «Тема листа» коротко сформулюйте те, про що Ви пишете, та вкажіть інформацію про себе. Наприклад, 

Вас звати Сидоренко Дмитро, Ви приймали участь в конкурсі  FLEX 2019-2020 у  м.Львів та хочете повідомити 

нас про те, що у Вас змінилася контактна інформація. В рядку «Тема» Ви маєте написати: Оновлена контактна 

інформація. Сидоренко Дмитро, Львів. 

Якщо ж Ви відповідаєте на наше повідомлення, то просто натисніть на кнопку «відповісти» або «reply».  В 

такому разі зберігається тема листа, на який Ви відповідаєте.  

 

Правило №2 ЗАВЖДИ ПІДТВЕРДЖУЙТЕ ОТРИМАННЯ ЛИСТА  

Після прочитання будь-якого нашого повідомлення підтвердіть його отримання.  Для цього натисніть кнопку 

«відповісти» («reply»)  і напишіть щось на зразок «Дякую, я отримав/ла Ваше повідомлення», або чітко 

дотримуйтесь інструкцій, щодо підтвердження отримання інформації, які будуть міститись безпосередньо у 

самому повідомленні! 

 

Правило №3 ПОВІДОМЛЯЙТЕ НАС ПРО ВСІ ЗМІНИ ВАШОЇ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!  
 

Правило №4 БУДЬТЕ КУЛЬТУРНІ ТА ВВІЧЛИВІ 

Не забувайте на початку листа привітатися, а наприкінці попрощатися і підписатися (в багатьох поштових 

скриньках ці функції можна налаштувати автоматично). 

  

Правило №5 ПЕРЕВІРЯЙТЕ ВАШУ ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ЩОДНЯ. 

Якщо у Вас виникнуть з цим будь-які проблеми, повідомте нас про це.  

 

Співробітники Програми будуть надсилати Вам інформацію з двох електроних адрес: 

flexkyiv@gmail.com  та  flex@americancouncils.org.ua 
Після створення Вами нової електронної адреси, додайте обидві електроні пошти програми FLEX до списку 

Ваших контактів, щоб наші листи не потрапляли у папку «Спам». Ваша електронна адреса буде внесена в базу 

даних Американських Рад, тому користуйтеся тільки однією електронною скринькою для кореспонденції з 

представниками програми, приймаючою сім’єю та приймаючою організацією у США. 

 

Саме через те, що наше спілкування буде відбуватись переважно таким способом, просимо Вас уважно 

ознайомитись та дотримуватись даних рекомендацій. Ми впевнені, що дотримання цих простих правил допоможе 

Вам не лише налагодити листування з нашим офісом, але і з Вашою майбутньою приймаючою родиною. 

 

Щоб підтвердити, що Ви ознайомились з інформацією у цьому листі, потрібно заповнити форму. 

Для цього відкрийте документ за посиланням: https://forms.gle/gKohANLUc1ydrk1P7 

 
Бажаємо Вам успіхів, 

Співробітники програми FLEX 

 

Наші контактна інформація: 

Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) 

Програма FLEX 

вул. Еспланадна, 20, 6-й поверх, Київ, 01001 

тел: (044) 289-39-52, 289-39-53;  факс: 289-39-21 

e-mail: flex@americancouncils.org.ua 

Графік роботи:  з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 18:00 без  перерви (окрім державних свят).  
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