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Інформація для альтернативних кандидатів  програми 

 

Організація Американські Ради з Міжнародної Освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) вітає Вас з 
тим, що Ви стали альтернативним кандидатом програми для старшокласників “Програма обміну 
майбутніх лідерів (FLEX)”. 

Співробітники програми під час телефонної розмови з Вами особисто (чи Вашими батьками) 
надали  детальну інформацію щодо подальших кроків, але уважно прочитайте цей лист! 

Як альтернативний кандидат Ви зможете стати фіналістом, тільки якщо: 
- Фіналіст відмовиться від участі у програмі; 
- Відбіркова комісія (у Вашингтоні) обере Вас як заміну цього фіналіста; 
- Ми отримаємо Ваш закордонний паспорт до 15 липня 2022 року; 
- Ви правильно та вчасно оформите всі необхідні документи. 
 
Ваш статус може змінитися до 15 липня 2022 року. 
Після цієї дати комісія у Вашингтоні припинить заміну фіналістів, які відмовились від участі у 
програмі. 
 
ВІРТУАЛЬНА ЗУСТРІЧ. 
Оскільки на даний час немає можливості зустрітися особисто, заплановано провести інформаційний онлайн 
захід для фіналістів і альтернативних учасників програми FLEX 2022-23, а також для їх батьків 28 травня 2022 
року. Детальна інформація стосовно Програми буде надіслана вам наступного тижня у формі коротких 
відеороликів, перегляд яких є обов'язковим для всіх учасників програми. Відеоролики необхідно 
передивитись до онлайн зустрічі. Більш детальну інформацію ви отримаєте пізніше. 

 

Всім учасникам необхідно заповнити форму про те, що Ви ознайомилися з усією інформацією.  
Будь ласка, заповніть форму: https://forms.office.com/r/LKKMRfuzFC до 23:59, 23 травня     2022р.  
Якщо Ви вирішили відмовитися від участі у програмі, повідомте про це наш офіс якнайшвидше! 
 

Не телефонуйте до офісу Програми для перевірки отримання. Співробітники програми самі зв‘яжуться з 
Вами, якщо не отримають інформацію від Вас. 
 
ЗГОДА / ВІДМОВА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ 
Вам потрібно буде проінформувати офіс програми про своє рішення стосовно подальшої участі у програмі FLEX 
2022-23 до 30-го травня (понеділок). Інструкція яким чином це зробити надійде наступного тижня.  
 
ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ. 
Вам необхідно  надіслати скан-копію першої сторінки свого закордонного паспорту до 15 липня  2022 року на 
електронну пошту flex.ua@americancouncils.org 
Зверніть увагу: 
1) Якщо Ви маєте закордонний паспорт, переконайтесь, що він дійсний, як мінімум, до 1 серпня 2023 р. та 
містить      щонайменш 2 чисті суміжні сторінки (призначені для візи). Якщо термін дії паспорта закнічується 
раніше 01.08.2023р., Вам необхідно  отримати  новий паспорт. 
2) Якщо Ви не маєте закордонного паспорта, Вам необхідно терміново зайнятися його оформленням. 
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. 
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Звертаємо увагу: Якщо Ви на даний момент перебуваєте за кордоном і немаєте закордонного паспорта, то 
навряд чи Ви зможете отримати новий паспорт вчасно (до 15 липня) без повернення в Україну для 
оформлення закордонного паспорту. Тому Вам необхідно почати працювати над офомленням закордонного 
паспорту якнайшвидче, до зустрічі 28 травня).  
 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОГРАМА 

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

 проживання в американській приймаючій родині; 

 зарахування до американської школи; 

 щомісячну стипендію у розмірі $200; 

 медичне страховання; 

 інформаційні матеріали та заходи, передбачені програмою. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ: 

 Заповніть форму  https://forms.office.com/r/LKKMRfuzFC  (до 23:59 23 травня 2022р., понеділок). 

 Уважно прочитайте перелік правил та рекомендацій щодо листування електронною поштою. 

 Надішліть скан-копію першої сторінки Вашого закородонного паспорта (до 15 липня 2022 року) на  
пошту програми: flex.ua@americancouncils.org 

________________________________________________________________________ 
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, Ви хочете повідомити нас про зміну контактної інформації. В рядку «Тема» напишіть: Оновлена 
контактна інформація. Кулик Олег. Чернігів 
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, стосовно 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. РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ  ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ, БАЖАНО ЩОДНЯ. 
Якщо у Вас виникнуть з цим будь-які проблеми, повідомте нас про це.  
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Додайте електрону пошту програми 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 листування з представниками програми, 
приймаючою сім’єю та приймаючою організацією у США. 

 
Саме через те, що наше з вами спілкування буде відбуватись переважно таким способом (через електронну 
пошту), просимо Вас уважно ознайомитись та дотримуватись всіх даних рекомендацій. Ми впевнені, що 
дотримання цих простих правил допоможе Вам не лише налагодити спілкування з нашим київським офісом, а 
також 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.office.com/r/LKKMRfuzFC 
 
Ще раз нагадуємо, що найкращим способом зв’язатися з нами є електронна пошта: 
flex.ua@americancouncils.org  
 
Бажаємо Вам успіхів, 
Співробітники програми FLEX 
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