Ghid pentru părinți privind programul FLEX
Prefaţă
Acest ghid este destinat părinţilor participanţilor la programul FLEX şi cuprinde informaţii
importante despre program. La baza lui au stat întrebările primite de la părinţi pe parcursul a 24
de ani de implementare a programului şi răspunsurile la ele. Ghidul oferă informaţii utile cu
privire la ce să vă aşteptaţi în perioada cât copilul va locui în SUA şi vă va ajuta pe voi şi pe
copil să vă pregătiţi pentru această experienţă.
Multe dintre aceste întrebări au fost adresate Consiliilor Americane pentru Educaţie
Internaţională: reprezentanţele ACTR/ACCELS în Eurasia (în ţările fostei Uniuni Sovietice),
activitatea cărora constă în a acorda suport participanţilor programului FLEX şi părinţilor
acestora în perioada de pregătire, precum şi suport părinţilor în perioada aflării copiilor lor în
SUA.

Publicat de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS,Washington,
SUA. Toate drepturile de autor sunt rezervate. Se permite fotocopierea şi distribuirea în
scopuri necomerciale.
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PROGRAMUL FLEX
Ce reprezintă programul FLEX?
În anul 1992, Congresul SUA a adoptat un „Act de susţinere a libertăţii”, care a fost un gest de
prietenie din partea poporului american faţă de popoarele din ţările fostei Uniuni Sovietice. În
cadrul acestui „Act de susţinere a libertăţii” a fost conceput programul de schimb pentru viitorii
lideri (FLEX) destinat elevilor din clasele superioare.
Programul FLEX este administrat de Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de
stat al SUA. Scopul programului este să îmbunătăţească înţelegerea reciprocă dintre ţările
noastre, oferind tinerilor cetăţeni din Eurasia oportunitatea de a trăi un an într-o familie din
SUA, a învăţa într-o şcoală americană şi a face cunoştinţă cu viaţa şi cultura americană. Anul
acesta, programul FLEX oferă burse la aproximativ 800 de elevi.
Programul este implementat de aproximativ 11 organizaţii necomerciale din SUA, selectate de
Departamentul de stat. Urmând principiile de cooperare internaţională, la selectarea familiilor
gazde şi a distribuirii elevilor aceste organizaţii nu discriminează pe bază de rasă, culoare,
etnie, religie sau sex.

Care sunt obiectivele programului FLEX?
Programul FLEX promovează înţelegerea reciprocă şi încurajează relaţiile dintre popoarele din
Eurasia şi SUA, permițând participanţilor:
§ Să înţeleagă societatea, poporul, valorile şi cultura americană în diversitatea lor şi să
înveţe să stimeze oamenii cu puncte de vedere diferite
§ Să interacţioneze cu americanii şi să genereze legături de durată
§ Să înveţe americanii despre ţările şi culturile lor
§ Să exploreze şi să facă cunoştinţă cu principalele elemente ale societăţii civile
americane
§ Să împărtăşească şi să aplice experienţa şi cunoştinţele în propriile ţări în calitate de
absolvenţi ai programului FLEX
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Ce cheltuieli sunt acoperite de program? Ce cheltuieli NU sunt acoperite de
program?
Bursa programului FLEX acoperă majoritatea cheltuielilor de participare în programul de
schimb. Însă sunt anumite cheltuieli şi taxe care vor fi suportate de participant. Vedeţi mai jos
lista cheltuielilor acoperite şi a celor neacoperite de programul FLEX.

PROGRAMUL
ACOPERĂ
CHELTUIELILE LEGATE DE:
Expedierea formularelor de aplicare la
Washington pentru selecţie

PROGRAMUL
NU
ACOPERĂ
CHELTUIELILE LEGATE DE:
Expedierea formularului de aplicare la
sediul central al Consiliului American către
data limita de depunere
Paşaportul
internaţional
sau
orice
documente de călătorie în străinătate
Rambursarea cheltuielilor de călătorie către
locul de adunare a finaliştilor care poate fi
organizată de Consiliul American din ţara ta
Cheltuielile pentru excesul de bagaj

Viza SUA, inclusiv călătoria la Consulatul
SUA pentru interviul de obţinere a vizei
Activităţi de informare, inclusiv pregătire
înainte de participare în ţara de origine şi
post participare organizate în SUA.
Cheltuielile de călătorie dus-întors interne şi
internaţionale între oraşul de origine şi oraşul
gazdă din SUA, inclusiv cheltuielile de bagaj
în limitele confirmate de oficiul Consiliilor
Americane
Plasarea la o familie americană voluntară Apelurile
telefonice
şi
emailurile
riguros selectată
participanţilor către familia gazdă sau
familia naturală
Asigurare medicală, cu excepţia bolilor Nu sunt acoperite cheltuielile legate de
existente până la venirea în SUA, a bolilor tratarea bolilor existente până la venirea in
cronice şi recidive, a dinţilor
SUA, a bolilor cronice sau recidive, a
dinţilor
Bursă lunară de 125 USD care să ajute elevii Examinările medicale necesare pentru
să participe în activităţile sociale şi să formularul de aplicare
cumpere cartele de telefon, rechizite şcolare,
articole de igienă şi alte lucruri similare
Activităţile programului organizate în Călătoriile cu familia gazdă din SUA şi/sau
comunităţile locale din SUA
prietenii americani
O alocaţie unică de 300 USD care poate fi
cheltuită prin consultarea familiei gazdă din
SUA şi organizaţia de plasament
Admiterea într-o şcoală din SUA
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În ce ţări e disponibil programul FLEX?
Pot aplica elevii care corespund tuturor cerinţelor programului şi sunt cetăţeni ai următoarelor
ţări: România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Armenia, Georgia, Kazahstan,
Kîrgîzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan şi Ucraina.

De ce guvernul SUA finanţează acest program?
După părerea guvernului SUA, este important ca tinerilor să li se ofere oportunităţi şi
perspective vaste, care să le asigure un viitor strălucit acasă, la lucru şi în relaţiile
internaţionale. Într-o tot mai interdependentă, atât tinerii americani, cât şi tinerii din Eurasia
trebuie să cunoască cât mai multe unii despre alţii şi despre alte popoare şi naţiuni.
După sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, schimbul de tineri a devenit un concept
răspândit şi acceptat printre multe naţiuni. Acest schimb a apărut din necesitatea ţărilor şi
popoarelor lor să înţeleagă mai profund alte naţiuni şi culturi. Studiul programelor de schimb
educaţionale şi culturale arată cât de benefic acţionează asupra participanților (elevi, familii şi
comunităţi) familiarizarea cu alte culturi, tradiţii, valori şi perspective asupra lumii.

Unde se află oficiul central al Consiliilor Americane? Cu ce se ocupă?
Consiliile Americane reprezintă o organizaţie necomercială din SUA, care este responsabilă de
recrutarea şi selectarea elevilor, de ghidarea participanţilor înainte de plecare, călătorie, suport
local părinţilor pe durata programului, precum şi de programul pentru absolvenţi. Consiliile
Americane reprezintă de asemenea şi una dintre organizaţiile de plasament din SUA.
Adresa oficiului central
ACTR/ACCELS
1828 L Street, NW
Suite 1200
Washington, DC 20036

al

Consiliilor

Americane

pentru

Educaţie

Internaţională:

Care este statutul participanților şi candidaților alternativi?
Finalist este elevul care a fost selectat să primească o bursă în programul FLEX. Finaliştii vor
fi informaţi despre acest fapt prin scrisoare oficială de la Departamentul de Stat al SUA.
Statutul de finalist poate fi schimbat în respins dacă elevul nu va prezenta, în scurt timp după
primirea notificării, certificatele medicale sau alte documente care lipsesc şi nu va pregăti
documentele necesare pentru obţinerea paşaportului şi vizei. Un finalist de asemenea poate fi
respins dacă în perioada de timp stabilită pentru el nu se găseşte o familie gazdă şi nu se
confirmă instituţia de învățământ.
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Un candidat alternativ (de rezervă) poate primi bursa doar dacă un finalist este respins sau nu
poate să accepte bursa. Un candidat alternativ devine finalist doar în momentul în care este
informat despre asta de un reprezentant al Consiliilor Americane. Cu toate acestea, programul
recomandă să aveţi toate actele de călătorie necesare pregătite în caz că apare o bursă vacantă.
Când apare o bursă vacantă, ea este oferită unui candidat alternativ. Candidaţii alternativi vor fi
informaţi despre aceasta până la data de 1 iunie; după această dată, nu mai este posibil de
înlocuit un finalist respins cu un candidat alternativ.

Cum decurge selecţia pentru participare în program?
Selectarea finaliştilor şi candidaţilor alternativi se face în SUA de către un juriu independent,
format din pedagogi cu experienţă. La selectare se ţine cont de datele din formularul de
aplicare, referinţele pedagogilor, nivelul limbii engleze şi starea sănătăţii. Toate anchetele sunt
evaluate în baza unor criterii consecvente prestabilite. Copilul vostru a fost selectat pentru că a
demonstrat pregătirea necesară pentru a participa în programul de schimb cu durata de un an.

Deoarece este un program de schimb, oare voi fi rugat să găzduiesc la rândul
meu un elev din America?
Nu. Elevii străini care învaţă peste hotare sunt numiţi elevi de schimb, chiar dacă familia lor
sau ţara de origine nu vor fi gazde la rândul lor.

În ce situaţii copilul meu va fi trimis acasă?
În regulile programului („Program policies statement”) şi acordului părinte/elev („Parentstudent Agreement”) pe care le-aţi semnat sunt enumerate unele situaţii care pot rezulta în
trimiterea copilului acasă mai devreme. Vă rugăm să recitiţi cu atenţie acordul părinte/elev, o
copie şi traducere ale căruia aţi păstrat după completarea formularului de participare.
În fiecare an, o serie de elevi sunt excluşi din program şi trimişi acasă fără a finisa experienţa
de schimb. Motivele de excludere au cuprins nerespectarea regulamentelor FLEX şi/sau ale
organizaţiei de plasament, cum ar fi note slabe sau eşec repetat de a îndeplini sarcinile sau
frecventa şcoala; furturi din magazine sau alte încălcări ale legii; violenţă fizică la şcoală sau
acasă la familia gazdă; incapacitatea de a se ajusta familiei sau şcolii; nerespectarea regulilor
familiei gazdă; alte comportamente inacceptabile.
O decizie atât de serioasă ca trimiterea unui elev acasă poate fi luată doar de finanţatorul
programului – Departamentul de Stat al SUA. Această decizie nu poate fi luată de angajaţii sau
coordonatorii locali ai organizaţiei de plasament sau ai Consiliilor Americane. Doar
Departamentul de Stat poate autoriza o întoarcere mai devreme.
Dacă un elev se întoarce acasă până la data de încheiere a programului, dosarul lui din baza de
date SEVIS va fi modificat corespunzător. SEVIS este o bază de date a guvernului SUA de
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urmărire a sorţii tuturor studenţilor străini care intră şi pleacă de pe teritoriul SUA.

Dacă copilul doreşte să se întoarcă acasă, i se va permite acest lucru?
Călătoriile în ţara de origine pe parcursul programului întrerup continuitatea relaţiei cu familia
gazdă şi pot diminua experienţa de schimb atât pentru copilul vostru, cât şi pentru familia
gazdă. Pe durata programului nu se permit vizite scurte ale copilului în ţara de origine; totuşi în
cazul decesului sau a iminenţei de deces al unui membru de familie apropiat poate fi făcută o
excepţie şi copilul să plece acasă fără a pierde statutul de participant în program. În asemenea
cazuri, se va depune o solicitare la organizaţia de plasament FLEX din SUA care trebuie să fie
aprobată de către Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat. Orice vizită
neautorizată va rezulta în excluderea din program.
Copilul poate decide să se întoarcă acasă cu totul. Atunci când trece printr-o experienţă
neplăcută sau este nefericit, copilul poate avea o reacţie exagerată şi dorinţa de a lăsa totul
baltă şi a se întoarce acasă. Din acest motiv, organizaţiile de plasament lucrează intens cu elevii
care prezintă semne că ar dori să plece mai devreme. Programul FLEX roagă părinţii naturali
să-şi asculte copilul, dacă sunt contactaţi, şi să îl încurajeze să soluţioneze problemele în loc să
cedeze uşor şi să se întoarcă acasă. Să înveţi să rezolvi problemele şi să depăşeşti dificultăţile
sunt o parte importantă din experienţa de maturizare a unui program de schimb.
Dacă, după mai multe încercări de a rezolva problema, elevul totuşi vrea să plece acasă, acest
lucru va fi permis. Odată acasă, elevului nu i se va mai permită să se întoarcă în SUA în cadrul
acestui program.
Dacă un elev se întoarce acasă până la data de încheiere a programului, dosarul lui din baza de
date SEVIS va fi modificat corespunzător. SEVIS este o bază de date a guvernului SUA de
urmărire a sorţii tuturor studenţilor străini care intră şi pleacă de pe teritoriul SUA.

ORGANIZAŢIILE DE PLASAMENT
Cum se aleg organizaţiile de plasament pentru programul FLEX şi ce fac
ele?
Organizaţiile de plasament sunt organizaţii de schimb educaţional private, necomerciale,
selectate de Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al SUA (ECA) pentru
a primi elevii în cadrul acestui program. Aceste organizaţii sunt selectate în baza experienţei
lor în domeniului schimb de elevi, precum şi a posibilităţilor lor financiare şi organizatorice.
Toate organizaţiile de plasament selectate sunt acreditate de Consiliul pentru Standarde în
Călătorii Educaţionale Internaţionale (CSIET) şi anual trebuie să îşi confirme acreditarea.
Aceste organizaţii selectează pentru participanţii în programul FLEX familiile gazdă şi şcoala,
contactează regulat cu participanţii, organizează activităţi locale pe parcursul anului şi oferă
suport elevilor şi familiilor gazdă.

7

Câte organizaţii de plasament sunt selectate pentru programul FLEX?
În prezent, sunt unsprezece (11) organizaţii de plasament diferite care oferă suport elevilor în
cadrul programului FLEX. Fiecare organizaţie plasează între 30 şi 210 elevi. Organizaţiile au
fost deschise în diferite perioade, se deosebesc prin volumul de muncă oferit, localităţile unde
plasează elevii, şi altele.

Cine determină organizaţia de plasament pentru fiecare copil? Cum se ia
această decizie?
Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al SUA (ECA) decide care elevi
vor fi atribuiţi unei organizaţii de plasament. Fiecărei organizaţii de plasament i se vor atribui
un grup de elevi diferiţi în sensul sexului, ţării de origine, vârstă, nivel de limbă engleză şi
factori specifici de plasare. Factorii specifici de plasare includ alergiile sau alte probleme sau
practici de sănătate (cum ar fi fumatul) care conduc la o selectare mai riguroasă a familiei
gazdă. Este imposibil de ştiut dinainte la care organizaţie va fi atribuit copilul vostru, însă
oficiul Consiliilor Americane local vă va informa imediat ce această informaţie devine
disponibilă.

Cine va monitoriza copilul pe perioada participării în program?
Fiecare organizaţie de plasament are reprezentanţi locali în comunităţile de pe teritoriul SUA
care monitorizează fiecare elev în parte. Reprezentanţii locali sunt, de regulă, voluntari
interesaţi în schimbul internaţional. Mulţi au o propria experienţă vastă peste hotare, fie în
calitate de elevi sau pe plan profesional, şi se dedică să acorde suport altora pentru a obţine o
experienţă internaţională valoroasă. Mulţi dintre ei au găzduit elevi de schimb internațional în
propriile case. Unii reprezentanţi au ajutat elevii de schimb pe parcursul a peste 30 de ani.

Ce pregătire au reprezentanţii locali? Ei primesc instruire specială despre
tradiţiile şi obiceiurile din ţara de origine ale copilului?
Reprezentanţii locali trebuie să treacă o sesiune completă de instruire elaborată de
Departamentul de Stat al SUA. Instruirea se referă la politicile, procedurile şi modalităţile de
comunicare cu elevii, precum şi la acomodarea interculturală în general şi aspecte de învăţare a
limbii. Reprezentanţii locali de asemenea trebuie să treacă un curs de instruire completă în
identificarea şi raportarea hărţuirilor şi abuzurilor. Reprezentanţii pot acorda suport unui număr
de elevi din diferite ţări în acelaşi timp. Ei posedă experienţa necesară în soluţionarea multor
probleme interculturale şi lucrează cu elevii asupra înţelegerii culturii lor. S-ar putea ca ei să nu
vorbească limba maternă a copilului vostru, dar printre membrii personalului se poate găsi
cineva care să o vorbească. De asemenea, Consiliile Americane pot oferi consiliere elevilor în
limba lor maternă la telefon dacă acest lucru se doreşte sau este necesar.
Mulţi reprezentanţi locali au lucrat cu elevi FLEX mulţi ani. Astfel, ei au obţinut o înţelegere a
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multor probleme interculturale întâmpinate de elevii participanţi la programul FLEX şi de
familiile care îi găzduiesc.

Politicile şi procedurile sunt similare pentru toate organizaţiile de
plasament?
Toate organizaţiile de plasament trebuie să respecte regulamentul pentru viza de tip J, care au
drept scop să asigure că elevii sunt în siguranţă şi obţin educaţia necesară în cadrul
programului de schimb. În fiecare an, organizaţiile de plasament sunt supuse unui audit pentru
a se asigura că ele corespund tuturor acestor reguli. De asemenea, toate organizaţiile de
plasament respectă politicile şi procedurile generale ale programului FLEX descrise în Acordul
părinte/elev. Unele organizaţii de plasament posedă politici şi proceduri suplimentare, care sunt
explicate în ghidurile lor, oferite de Consiliile Americane copilului vostru fie în perioada de
orientare/informare (PDO) sau în altă perioadă înainte de plecarea în SUA.

FAMILIILE GAZDĂ
" Sunt mamă singură și am dorit să le ofer copiilor mei șansa de a cunoaște pe cineva din altă
cultură. De asemenea, am vrut să am un impact asupra vieții altcuiva. Am învățat să ne
deschidem ușile casei și ale inimii unei alte persoane. Am învățat atât de multe de la ea și ea
de la noi. Ni se va rupe inima când va pleca."

Cum sunt selectate familiile gazdă?
Conform cerinţelor Departamentului de Stat al SUA, toate organizaţiile de plasament trebuie să
verifice cât de sigure sunt potenţialele familii gazdă. Ei trebuie (1) să completeze un formular
standard care oferă un rezumat şi profil detaliat al familiei gazdă, al mediului casnic fizic cu
fotografii, ale membrilor familiei şi mediului comunitar; (2) să efectueze un interviu cu toţi
membrii familiei care locuiesc în casă; (3) să se asigure că familia gazdă este capabilă să ofere
un mediu confortabil şi grijuliu care include minimum un pat personal, spaţiu pentru studii,
spaţiu pentru stocarea lucrurilor personale şi acces la baie şi o ieşire de urgenţă; (4) să asigure
două referinţe personale pentru fiecare familie gazdă din partea membrilor comunităţii, care
atestă buna reputaţie a familiei gazdă; (5) să se asigure că familia gazdă are resurse financiare
adecvate pentru a-şi asuma obligaţiunile de gazdă; şi 6) să verifice dacă membrii familiei cu
vârsta împlinită sau care împlinesc 18 ani în perioada programului nu au antecedente penale
sau nu au fost luați la evidență în Registrul național pentru încălcări cu caracter sexual.

Ce profesii au părinţii gazdă? Ce vârstă au?
Părinţii gazdă au vârste, profesii sau educaţii diferite. Ei reflectă diversitatea SUA; ei sunt de
diferite rase şi etnii, au diferite stiluri de viaţă în rezultatul factorilor cum ar fi educaţia,
profesia, localizarea geografică şi religia lor. Aceşti factori nu joacă un rol la selectarea
familiilor gazdă. Ceea ce este comun pentru familiile gazdă e dorinţa de a ura bun venit
copilului vostru în casa lor şi a împărţi vieţile cu el.
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Familiile gazdă au întotdeauna și copii?
Familiile gazdă nu au întotdeauna copii. În SUA, o familie poate însemna un cuplu căsătorit
fără copii. O familie monoparentală este o familie cu un singur părinte, fie mama sau tata, care
poate sau nu să aibă copii acasă. E posibil ca copilul vostru să fie plasat într-o familie fără
copii, într-o familie cu un singur părinte sau o familie de vârstă pensionară. Uneori, în casă mai
locuiesc și alte rude. Dacă organizația de plasament dorește să plaseze copilul într-una dintre
categoriile de familii de mai jos, ea este obligată să ceară acordul vostru.
1. O familie gazdă care găzduiește un elev de schimb din alt program
2. O familie gazdă monoparentală fără copii care locuiesc în casă

Există un venit minimum necesar pentru a putea găzdui un elev? Cum este
verificată starea financiară a familiei la început? Se verifică starea
financiară periodic?
Verificarea stării financiare a potențialelor familii gazdă se verifică limitat prin colectarea
datelor generale referitoare la venit de la acestea. În SUA nu este acceptabil din punct de
vedere etic, nici legal ca organizațiile private să cerceteze detaliat veniturile unei familii gazdă,
însă regulamentul pentru viza de tip J cere ca familiile gazdă să fie apte să întrețină material
elevul de schimb. Mai concret, familia gazdă trebuie să poată asigura un elev de schimb cu un
pat propriu (nu un pat gonflabil sau canapea extensibilă), fie într-o cameră cu un copil de
același sex sau într-un dormitor separat, trei mese pe zi, participarea deplină la activitățile
obișnuite ale familiei și transportul la și de la activitățile școlare. Aceste necesități sunt critice,
însă și mai important este să se găsească o familie gazdă care va putea să coabiteze și să
împărtășească cultura americană cu copilul vostru. Pentru a găzdui un elev de schimb, o familie
gazdă nu trebuie neapărat să fie înstărită.
Datele referitoare la venituri nu sunt verificate pe durata programului, însă familiile gazdă sunt
obligate să informeze organizația de plasament despre orice schimbări ale stării materiale, cum
ar fi pierderea locului de muncă, care poate afecta capacitatea lor financiară de a găzdui în
continuare elevul de schimb.
În ceea ce privește cele trei mese pe zi, e important să menționăm că prânzul poate ori să fie
pregătit acasă și luat la școală, ori se vor da bani pentru a cumpăra un prânz la școală.
Majoritatea americanilor servesc un prânz rece, de obicei un sandwich și/sau o salată, iar la
cină servesc o masă caldă. Familia gazdă poate alege să ofere copilului vostru un prânz pregătit
(sau ingrediente ca să-și prepare un prânz independent) de acasă. Din considerente bugetare,
familia poate decide să îi dea copilului un prânz pregătit acasă. Dacă familiile gazdă îi oferă
copilului vostru un prânz pregătit, ei nu sunt obligați să îi ofere și bani pentru a-și procura
mâncare suplimentară la școală.
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Familiile gazdă sunt plătite?
Nu, deoarece este împotriva regulamentului pentru viza de tip J ca o familie care găzduiește un
elev de schimb sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA să fie plătită. Americanii aleg să
găzduiască elevii de schimb deoarece doresc să învețe despre diferite culturi și să împartă casa
și cultura cu cineva din altă țară, și nu din motivație financiară.

Cum sunt copii plasați în familiile gazdă? De ce se va alege o familie anume
pentru copilul meu?
În considerație se iau interesele și preferințele familiilor gazdă și ale elevilor (bazându-ne pe ce
au scris elevii în formularele de aplicare la programul FLEX), cum ar fi interesele comune în
muzică sau activități la aer liber, să găzduiască o fată sau un băiat, sau vârsta elevului. Până la
urmă, majoritatea elevilor şi familiilor îşi ajustează aşteptările şi obţin o experienţă favorabilă
în pofida faptului că nu toate preferinţele lor se îndeplinesc.
De asemenea, pentru găsirea familiei gazdă potrivite pentru elevi, se ţine cont şi de anumiţi
factori critici cum ar fi elevul trebuie să împartă un dormitor cu un frate sau soră gazdă, alergie
la prezenţa animalelor, sau preferinţe religioase puternice.
"Copii mei au fost motivul de a ne decidă să găzduim un elev de schimb. Mi-am dorit să
le ofer posibilitatea de a cunoaște pe altcineva dintr-o altă țară."

E posibil ca o rudă a familiei noastre din SUA să găzduiască copilul?
Nu, participanţii la programul FLEX nu pot fi găzduiți de o rudă în SUA.

De ce unii copii sunt plasaţi înaintea altora în familii gazdă?
Organizaţiile de plasament se străduiesc să potrivească un elev şi o familie gazdă după
interesele şi necesităţile lor similare; de asemenea, ei trebuie să treacă prin procesul de selecţie
descris mai sus, care consumă timp şi atenţie. Uneori o plasare solicită efort şi consideraţiuni
speciale. De exemplu, multe familii americane au animale, de aceea ar putea să dureze până se
găseşte o familia gazdă potrivită pentru un elev alergic la pisici sau câini.
Un alt motiv de întârziere poate fi legat de înmatricularea elevului într-o şcoală locală. Multe
şcoli au un număr limită de elevi de schimb pe care îi pot accepta care se epuizează repede, aşa
că înmatricularea se face în baza concursului.

Când vom primi informaţii despre familia gazdă a copilului nostru?
Plasarea copiilor în familii trebuie să se finalizeze până la plecarea de acasă. În funcţie de data
planificată a plecării copilului, acesta va primi informaţii despre familia gazdă între 1 mai şi
data de plecare. Vă recomandăm cu insistenţă ca imediat ce primiţi informaţii despre familia
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gazdă, copilul să îi contacteze.
"Şi eu am trei adolescenţi cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, iar fiul meu studiază limba
rusă. De fapt, nu am avut prea mari așteptări, deoarece nu poți ști de pe hârtie cum va fi
persoana. Însă Maria are un minunat simț al umorului. A fost foarte distractiv."

Ce înseamnă informarea despre schimbarea familiei gazdă? Ce s-a
întâmplat?
Schimbarea familiei gazdă, atât până la venirea, cât şi pe durata aflării copilului în SUA, nu
înseamnă neapărat motive de îngrijorare. Există câteva motive obişnuite pentru schimbarea
familiilor gazdă:
PÎNĂ LA ÎNCEPEREA PROGRAMULUI:
• Familia gazdă a fost selectată şi aprobată, însă şcoala din regiunea familiei gazdă deja
a suplinit limita de elevi de schimb şi nu mai poate accepta alţii.
PÎNĂ LA ÎNCEPEREA SAU ÎN TIMPUL PROGRAMULUI:
• O schimbare în situaţia familiei gazdă, cum ar fi o boală gravă sau decesul, naşterea
unui nou membru de familie, schimbarea sau pierderea locului de muncă, sau mutarea
în alt oraş.
ÎN TIMPUL PROGRAMULUI:
• Incapacitatea copilului şi a familiei gazdă de a se înţelege.

Ce se întâmplă când copilul trebuie să schimbe familia gazdă?
De obicei, un reprezentant local va ţine legătura cu copilul vostru, familia gazdă şi şcoala.
Reprezentantul va ajuta la luarea deciziei de a schimba copilul într-o familie gazdă nouă.
Părinţii vor fi informaţi despre schimbare prin intermediul reprezentantului Consiliilor
Americane din localitate. Uneori, elevii pot sugera o familie gazdă nouă în baza legăturilor de
la şcoală sau din comunitate. Cu toate acestea, oricine doreşte să găzduiască copilul, trebuie să
treacă prin procedurile riguroase de selecţie, descrise mai sus, până la aprobarea şi punerea în
aplicare a schimbării.
Reţineţi că este periculos şi inacceptabil pentru un elev să încerce să localizeze singur o familie
gazdă sau un alt elev prin postarea anunţurilor pe reţelele de socializare online cum ar fi
Facebook, MySpace, vkontakte sau altele. Deşi toate aceste site-uri sunt o modalitate foarte
populară de a ţine legătura şi a-ţi face prieteni noi, realitatea tristă e că unii adulţi le folosesc în
scopuri insidioase, iar tinerii sunt o categorie vulnerabilă. Recrutarea şi selectarea familiilor
gazdă acceptabile, cu motivaţii corecte, ţine de responsabilitatea organizaţiilor de plasament.
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Toate familiile gazdă practică să le scrie copiilor până la plecarea acestora
de acasă?
Unele familii le scriu elevilor pe care îi vor găzdui până la plecarea acestora de acasă. Alţii pot
să telefoneze. Uneori emailurile sau apelurile telefonice nu ajung la destinaţie, sau familiile
gazdă nu primesc la timp informaţii despre copil ca să comunice până la plecarea acestora de
acasă. Să nu credeţi că ar fi ceva în neregulă, în cazul că nu veţi avea veşti de la familia gazdă
până la plecarea copilului în SUA. E o situaţie obişnuită.
“Învăț multe despre țara elevului meu de schimb – că avem mai multe lucruri în comun, decât
care diferă. A fost o experiență foarte educativă."

Va trăi copilul într-un oraş mare?
Nu. De obicei, elevii de schimb locuiesc la o familie din suburbiile unui oraş mai mare, fie întrun orăşel sau localitate rurală. Deoarece hărţile arată de obicei oraşele mari, e posibil să nu
găsiţi denumirea suburbiei, a orăşelului sau oraşului pe hărţile SUA, însă deseori le puteţi găsi
online şi în profilurile comunităţilor oferite de oficiul Consiliilor Americane.
Familiile care trăiesc în orăşele mai mici şi localităţi rurale au, de regulă, case separate şi sunt
mai dispuşi să găzduiască elevi în comparaţie cu familiile care trăiesc în oraşe mari, unde
costul de trai este mai mare. În majoritatea caselor americane sunt câteva dormitoare: unul
pentru părinţi şi unul sau mai multe pentru fiecare copil separat sau împărţit de mai mulţi copii
de acelaşi sex.
Uneori elevii sunt dezamăgiţi că au fost plasaţi într-o familie care locuieşte într-o zonă rurală
sau orăşel. Această dezamăgire nu este considerată un motiv plauzibil pentru a schimba familia
gazdă. Majoritatea elevilor plasaţi în orăşele şi localităţi rurale învaţă să se bucure de un aşa stil
de viaţă şi de şansa de face cunoştinţă cu toată lumea de acolo.
"Am mai găzduit elevi de schimb din alte țări. Am considerat că e un lucru bun pe care l-am
putut face pentru ambele țări."

Care sunt avantajele traiului într-un orăşel?
În SUA un orăşel are o populaţie sub 30 000 oameni. O localitate rurală, unde economia
depinde de agricultură, are o populaţie sub 8 000 oameni. Aceste regiuni se află pe teritorii
extinse cu ferme industrializate mari. Mărimea medie a unei ferme din SUA este de 170
hectare (420 acri). Dacă copilul vostru va trăi într-un orăşel sau localitate rurală, va face
cunoştinţă cu toată lumea. Copilul vostru poate fi prima persoană din ţara voastră cu care vor
face cunoştinţă localnicii dintr-un orăşel. Un elev a zis, "Acasă trăiam printre 3 milioane de
oameni, iar orăşelul din SUA are doar 4 000. E un orăşel destul de mic. Ori de câte ori
oamenii mă întreabă, 'Cu cine locuieşti?', iar eu le zic numele părinţilor mei gazdă, ei îi
cunosc! Asta chiar îmi place. Toţi se cunosc între ei. E destul de uşor să comunici."
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Oriunde nu ar fi copilul vostru, cel mai mult timp îl va petrece la şcoală şi cu familia gazdă.
Şcolile primare şi gimnaziile pot fi mici în localităţile rurale şi orăşele, dar liceul este deseori
mare, iar elevii care trăiesc la distanţe mari sunt aduşi cu autobuzul şcolar. Şcoala oferă
activităţi extracurriculare, inclusiv diferite tipuri de activităţi sportive şi cluburi. Casa în care
va locui copilul vostru va avea toate comodităţile caselor din oraşele mai mari.

SUPORT
"Copii mei au crescut și e minunat să fiu mamă din nou. Am învățat multe despre o parte din
lume despre nu am știut niciodată. Diferențele culturale sunt uluitoare. Admir din tot sufletul
elevul de schimb care e la noi pentru că și-a părăsit familia, prietenii și tot ce era familiar
pentru el ca să traverseze jumătate din lume și să trăiască cu o altă familie."

Ce sunt sesiunile de informare înainte de plecare?
Sesiunile de orientare/informare înainte de plecare reprezintă informații oferite înainte de
începerea programului care sunt menite să îl ajute pe copil să se pregătească de această
experiență. Orientarea este oferită atât prin intermediul materialelor scrise, cât și a cursurilor în
clase. Costul acestor cursuri este achitat de programul FLEX.
În cadrul sesiunilor de orientare/informare, copilul vostru va frecventa orele împreună cu alți
elevi care participă în programul FLEX. Aici ei vor studia despre SUA, cultura țării, școli și
stilurile de viață ale familiilor, precum și despre politicile și regulile programului. Ei vor învăța
că e bine să fii deschis în comunicare, o aptitudine care poate să-i ajute să obțină cea mai bună
experiență de schimb. Ei vor avea posibilitatea să vorbească în limba engleză, să citească
despre și să discute experiența foștilor participanți la programul de schimb, să înțeleagă
procesul de adaptare și să practice să discute despre propria țară, studiile pe care le au și
valorile lor.

Cât de des reprezentanții locali vor contacta copilul meu?
Fiecare organizație de plasament își are propria procedură referitoare la cum și când
reprezentanții locali contactează cu elevii din regiunea lor, însă prima vizită trebuie să fie în
persoană, iar a doua vizită trebuie să aibă loc la 1–2 luni de la sosirea copilului în SUA. A doua
vizită va avea loc cu un alt reprezentant al organizației de plasament. După aceasta,
reprezentantul local va menține un contact lunar cu copilul, fie personal, la telefon sau prin
email. Copilul vostru poate suna reprezentantul său oricând dorește. De asemenea, i se vor
pune la dispoziție și numerele de telefon ale altor membri ai organizației de plasament pe care
îi poate contacta la nevoie.
"Avem un bebeluș, iar elevul de schimb tot are o soră mai mică acasă. Deoarece vine
dintr-o familie unită și iubitoare, ea înțelege dinamismul lucrurilor din casa noastră.
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Este atât de bucuroasă de tot ce se întâmplă. A devenit o părticică din familie."

Cine este responsabil de copilul meu?
Biroul pentru educație și cultură al Departamentului de Stat al SUA deleagă organizației de
plasament responsabilitatea pentru grija și bunăstare zilnică a copilului. Munca de organizare a
programului și protecția drepturilor copilului vostru este efectuată permanent de o serie
întreagă de angajați ai organizației.
Însă toate întrebările legate de politicile și procedurile programului FLEX, ca de exemplu,
întoarcerea mai devreme, voluntară sau nevoluntară, acasă, aprobarea cheltuielilor medicale
neacoperite de asigurare și deciziile legate de urgențele complicate, sunt luate de Biroul pentru
educație și cultură al Departamentului de Stat al SUA.

Pe cine poate contacta copilul dacă simte că există o problemă legată de
familia gazdă sau școală?
Cea mai bună cale de soluționare a problemei este ca ea să fie discutată cu familia gazdă. Dacă
nu se ajunge la o rezolvare a problemei de comun acord, copilul trebuie să contacteze
reprezentantul local al organizației sale de plasament. Copilul va primi numele și numărul de
telefon al acestei persoane, precum și încă a câtorva, atunci când ajunge acasă la familia gazdă.
Încurajați copilul să vorbească numaidecât cu reprezentantul atunci când apar probleme sau are
întrebări. În plus, Consiliile Americane îi vor oferi copilului propriile numere de telefoane de
urgență disponibile 24 de ore și cu apel gratuit, cât și pe cele ale Biroului pentru educație și
cultură al Departamentului de Stat al SUA, precum și adresele de email, pentru situațiile când
copilul are o problemă serioasă pe care nu o poate discuta cu reprezentanții organizației de
plasament. Această informație va fi indicată pe cartela de identificare oferită copilului la
sosirea în aeroportul din Washington (un exemplu se poate vedea pe imaginea de mai jos).
Numele elevului:
Popescu, Ana
Program:
Program de schimb pentru liceeni
(FLEX)
Adresa gazdă din SUA:

Telefon gazdă
SUA:
319-123-4567

1234 Main Street
Cedar Rapids, IA 50675
Departamentul de Stat al SUA (Sponsorul programului):
Tel: 866-283-9090
Organizația-reprezentant al sponsorului programului:
ASSE
Tel: (800) 333-3802

Cine ne va contacta dacă copilul are o problemă?
În caz că copilul are o problemă în SUA, veți fi contactați de reprezentanții oficiului local al
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Consiliilor Americane. Uneori ei vă vor contacta pentru a obține informații sau pentru a solicita
ajutorul vostru.

Care sunt canalele de comunicare de urmat când trebuie să soluționăm o
problemă sau dacă copilul se confruntă cu o problemă?
Dacă copilul vostru are o problemă trebuie să contactați reprezentantul local al Consiliilor
Americane. Întrebările vor fi redirecționate către oficiul Consiliilor Americane din
Washington, unde personalul va contacta, la rândul său, organizația de plasament. Fiecare
dintre aceste organizații are oameni instruiți să rezolve problemele elevului. Acest lanț de
comunicare va permite evitarea problemelor legate de comunicare, de limbă și de diferența de
timp. Nu trebuie să contactați personal organizația de plasament (a se vedea mai jos). Mai jos
este prezentat ”lanțul de comunicare”, care reprezintă ideal de comunicare pe care trebuie să îl
urmați:
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Totuși, după cum s-a menționat mai devreme, prioritatea de bază a tuturor lucrătorilor
programului FLEX este să asigure siguranța și o experiență de schimb favorabilă copilului.
Aceasta presupune accesul la alte modalități de comunicare, dacă e necesar, în caz de apariție a
unei probleme. Prin urmare, deși cea mai rapidă cale de a soluționa o problemă este discutarea
acesteia cu familia gazdă, pot fi momente când copilul nu se va simți confortabil să o discute
cu ei. În acest caz, copilul trebuie să contacteze reprezentantul local. Dacă, din oricare motiv,
copilul nu se simte confortabil să discute problema cu reprezentantul local, el poate contacta
telefonic reprezentantul regional al organizației de plasament. Organizația de plasament este
organizația care va contacta cel mai mult cu copilul pe parcursul anului. De asemenea,
copilului i se va oferi numerele de telefon cu apel gratuit, disponibile 24 de ore, ale oficiului
Consiliilor Americane din Washington și ale Departamentului de Stat din SUA, la care poate
apela dacă e nevoie de asistență imediată și nu are la cine apela pentru ajutor.
Sigur că copilul va ține legătura cu voi prin telefon și, posibil, prin Skype și poșta electronică.
Vor fi perioade când vor discuta problemele lor cu voi. În acest caz, trebuie să întrebați copilul
dacă a discutat problema cu familia gazdă sau reprezentantul local. După cum s-a menționat
mai devreme, acestea sunt persoanele dotate cel mai bine ca să ajute. Dacă fiul sau fiica nu au
contactat aceste persoane, încurajații să comunice cu oamenii din preajmă care îi pot ajuta.
Totuși, dacă copilul nu a solicitat ajutor de la nimeni sau oamenii de la care au solicitat ajutor
nu par să îl acorde și vă faceți griji pentru siguranța și bunăstarea copilului, nu ezitați să
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contactați oficiul local al Consiliilor Americane. Oficiul local al Consiliilor Americane va
transmite imediat informația oficiului său din Washington, unde personalul va contacta oficiu
național al organizației de plasament să afle ce se petrece. Reprezentanţii Consiliilor
Americane din oficiile locale nu comunică direct cu participanţii la program, familiile gazdă,
reprezentanţii locali sau organizaţiile de plasament. Dacă e necesar un contact direct, atunci
acest contact va fi efectuat de către oficiul Consiliilor Americane din Washington. Oficiul din
Washington menţine o legătură strânsă cu toate organizaţiile de plasament şi înţelege mai bine
situaţia în care se află copilul. Vă rugăm să reţineţi că atunci când vă faceţi griji, contactaţi
oficiul nostru. Dacă aţi contacta organizaţia de plasament sau reprezentantul local direct, s-ar
putea ca ei să nu vă înţeleagă grija din cauza diferenţelor culturale. De asemenea, ei vor trebui
să verifice cine sunteţi prin intermediul oficiului Consiliilor Americane din Washington înainte
de a putea să vă ofere vreo informaţie. Veţi primi toate informaţiile legate de copil de la oficiul
nostru.
Copilul nu va fi penalizat pentru nerespectarea lanţului de comunicare. Deşi preferăm
utilizarea lanţului de comunicare, deoarece este foarte eficient şi efectiv, admitem că pot fi
momente când un elev se va simţi confortabil doar dacă va vorbi cu părinţii săi. În aceste
cazuri, recomandăm cu tărie şi salutăm să împărtăşiţi cu noi grijile ca să le putem rezolva cu
graba şi atenţia cuvenită.
Un exemplu ar putea clarifica importanţa acestui lanţ de comunicare în condiţii normale şi
obişnuite: să presupunem că copilul vă spune la telefon că nu face faţă cerinţelor la şcoală şi
din acest motiv crede că ar trebui să revină acasă. Aţi putea să vă întristaţi şi, probabil, de acord
că copilul trebuie să revină acasă. Însă, în loc să cădeţi de acord, ar trebui să încurajaţi copilul
să discute cu familia gazdă şi reprezentantul organizaţiei de plasament. Fiind acolo, cu copilul,
ei pot afla mai multe despre starea de lucruri. De exemplu, ei pot descoperi că copilul se
intimidează să utilizeze limba engleză şi se îngrijorează că nu poate înţelege un învăţător sau
doi. Reprezentantul organizaţiei de plasament sau familia gazdă ar putea să ajute copilul,
discutând cu învăţătorii şi organiza chiar nişte meditaţii la engleză. În SUA sunt foarte mulţi
oameni pregătiţi şi apţi să lucreze cu problemele reale ale copilului. Copilul va deveni mai
bucuros şi va obţine un succes mai mare, şi poate dori să continue programul.

OBŢINEREA PAŞAPORTULUI ŞI A VIZEI
Cum obțin un pașaport pentru copil?
Pentru a intra în SUA, copilul are nevoie de un paşaport pentru călătorii în străinătate valid,
emis de ţara în care trăiţi. Dacă copilul are deja un astfel de paşaport valid, verificaţi cu
autorităţile de rigoare dacă nu au fost emise tipuri noi de paşapoarte în locul celor de tipul
deţinut de copilul vostru. Acest proces trebuie început imediat ce copilul a fost informat la
telefon despre statutul său de participant sau candidat alternativ. Paşaportul în original şi copie
va trebui să fie prezentat la un termen foarte strict.
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Reprezentanţii Consiliilor Americane din ţara voastră vor ţine cu regularitate legătura cu voi
pentru a fi la curent cu progresul de obţinere a paşaportului. Dacă întâmpinați probleme cu
obţinerea paşaportului, contactaţi imediat reprezentanţa locală a Consiliilor Americane.

Cum obțin viza pentru SUA?
Odată ce copilul acceptă participarea în programul FLEX şi familia gazdă este confirmată,
programul va procesa Forma Guvernului SUA DS-2019 (cunoscut şi ca "Certificat de
eligibilitate pentru statutul de vizitator de schimb [J-1]"). Forma DS-2019 indică perioada în
care copilul se poate afla legal pe teritoriul SUA. Această formă, care va fi trimisă direct
oficiilor reprezentanţelor Consiliilor Americane, îi permite copilului să aplice pentru obţinerea
vizei pentru SUA.
Atunci veţi veni cu paşaportul copilului la oficiul Consiliilor Americane. Copilul va citi şi
semna forma DS-2019 (inclusiv pagina doi care subliniază condiţiile de obţinere a vizei de tip
J-1 pentru SUA), dar acest lucru se poate face şi în timpul interviului pentru obţinerea vizei
SUA. Copilul va completa o solicitare de viza online (DS-160) şi va trimite reprezentanţei
locale a Consiliilor Americane prin poşta electronică pagina de confirmare. Reprezentanţa
Consiliilor Americane vă va informa cu privire la celelalte formulare şi/sau documente pe care
trebuie să le mai prezentaţi. Prezentaţi aceste formulare împreună cu paşaportul copilului la
Consulatul SUA din ţară pentru a obţine viza. Reprezentantul Consiliilor Americane vă va
ajuta pe tot parcursul acestei proceduri.
Viza este aplicată de consulatul SUA şi reprezintă o ştampilă sau un autocolant aplicate în
paşaport, şi care îi permite copilului să solicite intrarea în SUA. Ea permite doar intrarea în
SUA, spre deosebire de formularul DS-2019 care stabileşte perioada în care deţinătorul poate
rămâne în SUA. Conform regulilor programului FLEX, participanţii trebuie să revină acasă la
data stabilită de program (care, de obicei, este o dată mai devreme decât cea indicată în DS2019). Participanţii la programul FLEX intră în SUA în baza vizei de tip J-1, care nu este o
viza de imigrare, ci este oferită participanților programelor de schimb şi care obligă copilul să
frecventeze şcoala şi nu îi permite să se angajeze la lucru. Formularul de două pagini DS-2019
va fi returnat împreună cu paşaportului copilului şi viza, fiind prins de paşaport. Formularul
DS-2019 trebuie să însoţească viza din paşaport, nu îl desprindeţi de paşaport. Fără acest
formular, viza nu este validă, iar deţinătorului nu i se va permite intrarea în SUA.

Poate copilul să rămână în SUA după finisarea programului?
Nu. Viza primită de copil nu este o viza turistică; ea permite doar intrarea pe teritoriul SUA şi
nu poate fi extinsă sau modificată. Toţi elevii trebuie să revină în ţările lor la sfârșitul
programului, pe data indicată de organizaţia responsabilă pentru programul FLEX. Elevilor nu
li se permite să rămână în SUA după data de retur desemnată. Informaţia despre cei care nu
respectă această cerinţă este transmisă Departamentului Securităţii Naţionale şi Serviciului
Control Imigraţie şi Vamal al SUA, iar asigurarea lor conform programului va fi anulată.
În calitate de participanţi ai programului de schimb finanţat de Guvernul SUA, participanţii în
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programul FLEX trebuie să respecte cerinţa Departamentului de Stat [212(E)] - Two-Year
Home Country Physical Presence – conform căreia elevul trebuie să revină în ţara natală
pentru o perioadă de minimum doi ani după finisarea programului de schimb educaţional sau
cultural. Această regulă poate fi citită pe pagina 2 a formularului DS-2019. Formularul DS2019 trebuie să fie semnat de solicitantul de viză, ceea ce înseamnă că el înţelege regulile şi
este de acord să le respecte la acordarea vizei SUA.
Oficialii țărilor participante nu vor fi mulţumiţi dacă elevii nu vor reveni în ţară la finisarea
programului FLEX. Acest lucru poate periclita participarea altor elevi pe viitor în program.

Ce alte documente mai trebuie să aibă copilul meu?
În multe ţări, un copil trebuie să aibă cu el permisiunea în scris a părinţilor de a călători. Acest
document, care reprezintă o declaraţie avizată la notar sau o procură, îi permite unui minor să
părăsească ţara fără a fi însoţit de părinţi. Reprezentanţa locală a Consiliilor Americane vă va
oferi informaţii cu privire la acesta şi alte documente necesare copilului, cum ar fi viza de
ieşire/tranzit.

PREGĂTIREA DE CĂLĂTORIE
Ce fel de haine trebuie să îşi ia copilul?
SUA este o ţară atât de întinsă şi clima atât de variată, încât este dificil de recomandat ce haine
anume să îţi ia copilul. Puteţi determina hainele potrivite pentru clima regiunii în care va trăi
copilul utilizând "Lista de bază cu hainele sugerate" de la pagina 15 a Ghidului Elevului şi
anexa "Clima SUA". Indiferent de regiunea din SUA în care va trăi copilul, acesta va trebui să
împacheteze un set haine de bază pentru fiecare anotimp al anului.

Ce alte obiecte ar trebui să ia copilul în SUA?
Copilul trebuie să îşi ia câteva obiecte care îl bucură şi pe care le poate împărţi cu alţii. Iată
unele idei:
- Un mic album de familie, cu casa, prietenii, şcoala şi ţara lui.
- Muzica preferată.
- Echipamentul pentru sportul preferat.
- Materiale pentru hobby-ul său – materiale pentru desen, pictură, colecţionare, muzică,
citit, sau orice îi place să facă în timpul liber.
- Câteva cărţi în limba maternă.
- O carte despre propria ţară, publicaţii şcolare sau reviste recente pentru a le arăta
familiei gazdă şi noilor prieteni.

Ce obiecte nu poate lua copilul?
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Nu împachetaţi sau luaţi obiectele enumerate mai jos, deoarece controlul vamal sau grănicerii
le pot confisca înainte de a părăsi ţara sau la intrarea pe teritoriul SUA:
- Votcă, şampanie sau orice băutură alcoolică. Copilul cade sub incidenţa legii
privind consumul băuturilor alcoolice din SUA, conform căreia tinerii până la o
vârstă anumită nu pot avea la ei băuturi alcoolice, nici chiar dacă acestea reprezintă
un cadou pentru un adult.
- Cuţite, săbii sau orice obiect ascuţit, chiar dacă sunt obiecte tradiţionale din ţara
voastră.
- Se interzice intrarea în SUA cu mâncare proaspătă (fructe, crenvurşti sau caşcaval),
plante sau flori. Transportarea acestora poate răspândi bolile agricole dintr-o ţară în
alta.
- Instrumente muzicale. Dacă aveţi un copil care face muzică serios, el poate să
închirieze un instrument în SUA. Scoaterea unui instrument muzical din ţară poate
fi împotriva regulilor vamale ale ţării. Asiguraţi-vă că acest lucru e permis înainte
de trimite un instrument muzical cu copilul.
Dacă un copil are aceste obiecte, la vamă pot apărea întârzieri şi dificultăţi.
Nu trimiteţi echipament electric, decât dacă utilizează o putere de 120V/60Hz. Evident că
echipamentul alimentat cu baterii poate fi utilizat oriunde. Diferite ţări utilizează diferite
sisteme DVD şi video. Aparatele DVD de acasă s-ar putea să nu funcţioneze în SUA. De
asemenea, puţini americani mai deţin aparate de reprodus casete video.
Deşi nu este interzis, totuşi recomandăm să nu daţi copilului sume mari de bani cash când vine
în SUA. Unii părinţi le dau copiilor carduri de debit preîncărcate şi contul cărora poate fi
suplinit de acasă. Este o modalitate sigură şi convenabilă de a trimite bani copilului, dacă vi se
pare că acest lucru e necesar.

Ce cadouri sunt potrivite să fie trimise cu copilul?
Gândiți-vă cu grijă la cadourile pe care copilul le ia pentru familia gazdă. Nu e important cât
costă, ci atenția de a trimite ceva din țara ta.
Iată unele sugestii de cadouri pe care le puteți trimite:
- Manufactură specifică țării sau regiunii. Totuși, NU trimiteți cuțite, săbii, sau pistoale,
deoarece securitatea din aeroport le poate confisca din motive de securitate. Aceste
obiecte nu sunt permise în școli și multe case din SUA.
- Înregistrări electronice sau digitale cu muzică națională
- Cărți cu imagini ale țării sau regiunii de unde sunteți, care arată geografia, locurile
istorice, vederi ale vieții rurale și orășenești, etc.
- Fotografii cu propria familie, prieteni, casă, comunitate, țară.

Există careva instrucțiuni speciale legate de împachetarea obiectelor?
E responsabilitatea voastră ca înainte de plecarea copilului de acasă să clarificați cu compania
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aeriană internațională care este limita de greutate și dimensiunile acceptate pentru bagaje. În
prezent, toate companiile aeriene mari aplică o taxă pentru a doua geantă de bagaj înregistrat.
Consiliile Americane nu vor achita pentru a doua geantă când copilul pleacă spre SUA. La
sfârșitul anului de schimb, Consiliile Americane vor trimite copilului un cec ca să-și plătească
a doua geantă de bagaj înregistrat. Acest lucru e valabil doar pentru a doua geantă cu plecare
din SUA pe zbor internațional, iar în țara natală pot exista taxe suplimentare. Aceste costuri vor
fi suportate de voi. Participanții care au mai mult de două (2) genți de bagaj vor trebui să achite
pentru excesul de bagaj. Companiile aeriene permit pasagerilor să ia un bagaj de mână la
bordul navei, care de asemenea are anumite dimensiuni și greutate, și care trebuie să încapă în
compartimentul de sus sau sub scaunul din fața pasagerului. Dacă gențile copilului vostru
depășesc aceste limite, acesta va trebui să plătească taxe suplimentare.
Dacă copilul va efectua și un zbor intern înainte de zborul internațional, aflați care este limita
de bagaj (numărul de genți și greutatea) pentru compania aeriană care operează zborul intern.
Limita de bagaj poate varia de la o companie la alta, așa că asigurați-vă că ați confirmat acest
lucru la compania cu care va zbura copilul. Uneori, limita de bagaj poate fi mai mică decât cea
pentru zborurile internaționale. Consiliile Americane nu vor achita excesul de greutate sau de
bagaj pe zborurile interne. Voi sunteți responsabili de decizia cu privire la bagajul pe care să îl
ia copilul și să achitați orice taxe pentru excesul de bagaj.
Copilul trebuie să își pună toate documentele cum ar fi extrasele școlare, prescripțiile medicale,
medicamentele, adresa familiei gazdă și banii în bagajul de mână. De asemenea, este bine ca
toate cadourile să fie împachetate la un loc la suprafața unei singure genți, în caz că vameșii
americani vă roagă să le arătați.
Se recomandă ca copilul să-și împacheteze singur bagajul. Astfel, el va ști unde stau obiectele
și va spune că și-a împachetat singur gențile atunci când personalul de securitate al companiei
aeriene îl va întreba.

Va întâmpina copilul careva probleme la trecerea controlului de pașapoarte
și vamă în SUA?
Copilul nu ar trebui să întâmpine vreo problemă la trecere controlului de pașapoarte și vamal
din SUA. Reprezentanțele Consiliilor Americane, în colaborare cu Consulatul SUA, vă vor
acorda suport cu privire la documentele corespunzătoare necesare copilului ca să intre în SUA,
inclusiv forma DS-2019 și viza pentru SUA. Pe zborul internațional spre SUA grupul copilului
va avea un însoțitor adult. Însoțitorul va ajuta copilul să treacă controlul pașapoartelor și vamal.
Reprezentanții controlului vamal din SUA va întreba probabil de ce copilul vine în SUA, ce
cadouri aduce cu el (și valoarea lor în Dolari SUA), și dacă are produse alcoolice sau produse
agricole proaspete. Produsele alcoolice și agricole vor fi confiscate. S-ar putea să fie rugat să
arate cadourile. Dacă valoarea lor totală nu depășește 100 USD, copilul nu va fi nevoit să
achite taxa de vămuire. Pentru cadourile care valorează peste 100 USD, copilului îi poate fi
aplicată o taxă de vămuire la rata curentă.
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BANI
Ce bani va primi copilul pe perioada programului FLEX? Pentru ce sunt
destinați acești bani?
Copilul va primi o ”alocație lunară” în sumă de 125 USD/lună. Această alocație este oferită de
organizația de plasament a copilului și este destinată pentru a cumpăra obiecte ca rechizite
școlare, obiecte de igienă personală, activități sociale și cartele de telefon/factura de telefon.
Copilul va trebui să își achite singur biletul în transport, gustările, cadourile, apelurile
telefonice, ieșirile la film, evenimentele sportive și mesele în oraș cu prietenii. Copilul trebuie
să își cumpere singur obiectele personale, cum este șamponul și deodorantul. El poate avea
cheltuieli legate de școală, cum ar fi echipamentul sportiv, activitățile sociale sau laboratorul de
știință. Dacă va călători cu clasa sau familia gazdă, copilul va trebui să achite unele costuri.
Copilul va fi responsabil să distribuie acești bani singur, astfel încât să poată achita pentru
obiectele personale și să participe la activități. Copilul va învăța să gestioneze banii în perioada
de pregătire de plecare.
În plus, pe lângă alocația lunară, fiecărui elev i se va asigura o ”alocație pentru cheltuieli
neprevăzute” în sumă de 300 USD, ca să poată plăti pentru obiectele legate de program.
Această alocație poate fi utilizată pentru taxele școlare, haine sportive, un lacăt pentru dulap,
taxele pentru orele de sport sau muzică, sau albumul de fotografii al absolvenților. Copilul
trebuie să discute cu familia gazdă și să decidă împreună cum să cheltuiască această alocație
unică, și este responsabil să afle de la organizația de plasament pe ce obiecte poate cheltui
acești bani. Odată ce copilul sau familia gazdă au făcut o cumpărătură convenită împreună, vor
prezenta organizației de plasament o notă de plată pentru a fi aprobată și banii rambursați.

În ce mod organizațiile de plasament gestionează plata alocației lunare și
pentru cheltuieli neprevăzute?
Alocația lunară: fiecare organizație de plasament are propriul mod de gestionare a plăților.
Unele organizații vor trimite copilului un cec cu suma alocației lunare la adresa familiei gazdă,
iar altele vor asigura un card de debit, pe care lunar poate fi transferată suma respectivă.
Alocația pentru cheltuieli neprevăzute: copilul și familia gazdă trebuie să confirme împreună
cu organizația de plasament ce obiecte se permit a fi cumpărate din suma acestei alocații până a
face cumpărătura. După aprobare și achitarea obiectului, copilul și familia trebuie să prezinte
organizației de plasament bonul pentru cumpărăturile efectuate din alocația pentru cheltuieli
neprevăzute. Organizațiile de plasament vor aproba care obiecte vor fi acoperite din această
alocație și vor rambursa copilului sau familiei gazdă suma cheltuită.
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Câți bani ar mai trebui să ia copilul?
Copilul nu trebuie să își ia foarte mulți bani. Alocațiile primite vor fi suficiente pentru a
participa la activitățile din SUA. Posibil să vă simțiți mai confortabil dacă copilul are o sumă
mică de bani până primește alocația.
Nu așteptăm și nici nu cerem ca elevii să aibă bani suplimentar. Alocațiile oferite în cadrul
programului le asigură elevilor aceeași sumă de bani de cheltuială disponibilă majorității
elevilor din SUA. Dacă elevii vin cu sume mari de bani, s-ar putea poziționa separat de
membrii familiei, ceea ce poate constitui un disconfort. Elevii trebuie să comunice cu familiile
gazdă referitor la acești bani și gestionarea lor, precum și să țină cont de diferențele dintre
resursele financiare ale familiilor lor și ale familiilor gazdă.

Exemple de posibile cheltuieli pe care le poate avea copilul în SUA
Alocaţia lunară (preţurile sunt indicate în dolari americani):
ARTICOLE
PERSONALE

ODIHNĂ
/
RECREARE

GUSTĂRI
MÎNCARE

Deodorant
Şampon

4.00-5.00
4.00-5.00

Revistă
Discuri

3.00-5.00
17.00

Pastă de dinţi

2.50

Flori

10.00

Condiţioner
pentru păr
Tuş ochi

4.00-5.00

Felicitare

2.00-4.00

6.00-7.00

Taxa de intrare 5.00-10.00
la muzeu

Rimel

6.00-7.00

Ruj

6.00-7.00

Eveniment
4.00
sportive
la
şcoală
Bilet la concert
40.00-150.00

Apă
de
colonie/soluţie
după ras
Aparat
de
ras/lame
Spumă de ras

4.00-8.00

Teatru la şcoală

1.50-4.00

Articole
de
igienă
pentru
femei
Tunsoare
bărbaţi

5.00-7.00

Patinaj pe role 10.00
sau gheaţă
Bowling
(per 6.00
partidă)
Film
8.00-15.00

1.50-2.50

10.0015.00

Închiriere video

5.00-10.00

3.00-5.00
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/

Apă gazoasă
Îngheţată
pe
cornet
Prânz
la
McDonald’s
Gustări la şcoală

.75
2.00
4.50
1.50

Prânz pentru 2 20.00
persoane într-un
restaurant

RECHIZITE
ŞCOLARE
Caiet

3.00-5.00

Coli de hârtie

1.50

Stilou, creion

2.00-4.00

Plicuri

1.50

Tunsoare femei

20.0050.00

Contribuţie
5.00
benzină (maşina
unui prieten)
Cartelă
de Începând
telefon
pentru 10.00
apeluri către ţara
de origine

cu

Alocație pentru cheltuieli neprevăzute:
TAXE
ŞI
RECHIZITE
ŞCOLARE
Lacăt pentru:
Dulapul din hol
Dulapul din sala sportivă
Taxă laborator:
Ştiinţe
Computer
Fondul clasei
Fondul clubului
Album foto la absolvire
Haine sportive
Taxa pentru manuale

SPORT/PASIUNI
5.00
5.00
10.00-20.00
10.00-20.00
25.00-50.00

Rachetă tenis
Mingi tenis
Mănuşă baseball
Fondul echipei sportive
Rechizite artă
Rechizite muzică
Chirie instrument musical
(pe lună)

35.00
10.00
35.00
25.00
15.00
20.00
20.00

5.00
40.00-80.00
30.00
10.00-20.00

Aceste tabele vă vor ajuta să înțelegeți de ce copilul are nevoie de o alocație lunară și ce surse
suplimentare sunt disponibile pentru a întreține alte necesități materiale. E foarte important să
încurajați copilul să folosească alocațiile de program în scopurile intenționate: să achite
cheltuielile personale mărunte și să simtă pe deplin cultura și viața tinerilor din SUA.
Copilul nu trebuie să simtă că e nevoie să strângă majoritatea sau toată suma alocației pentru
cadouri, echipamente electronice scumpe sau să o ia acasă la sfârșit de an. Dacă copilul va face
acest lucru, nu va putea participa în activități, ceea ce înseamnă că se va lipsi de o experiență
completă de schimb sau va aștepta ca prietenii sau familia gazdă să plătească pentru el, ceea ce
este o povară inacceptabilă pentru alții. De asemenea, s-ar putea ca copilul să piardă prietenii
sau să se confrunte cu dificultăți în familia gazdă.
Multe organizații de plasament au și elevi privați sau care “achită programul”. Acești elevi sunt
responsabili să aducă propriii bani de cheltuială de acasă pentru a acoperi tipurile de cheltuieli
descrise în tabele. Acești elevi nu primesc alocații de la organizațiile de plasament și nici nu
sunt asigurați cu bani de cheltuială de către familiile gazdă.

Îi va da familia gazdă bani copilului?
Familia gazdă nu este rugată să ofere bani de cheltuială copilului.
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În familiile americane, copiii mici deseori "își câștigă" banii de cheltuială prin sarcinile sau
munca pe care le fac pentru părinții lor. Către perioada în care copiii americani devin tineri, pe
lângă sarcinile pe care trebuie să le facă acasă, uneori lucrează cu jumătate de normă în afara
casei după ore sau în weekend. Această muncă constă în a face ordine în curte sau a sta cu un
bebeluș al vecinilor atunci când aceștia ies în oraș. Unii lucrează la magazine sau restaurante de
tip fast food. Banii câștigați sunt cheltuiți pe aceleași obiecte ca și cele pentru care se oferă
alocația din program: articole personale, haine, muzică, mese în oraș, filme și dansuri.
Adolescenții mai mari pot să strângă bani pentru propria mașină, iar apoi pot să lucreze pentru
a cumpăra benzină, achita permisul de conducere și parcările. E un lucru obișnuit ca
adolescenții mai mari să își caute o slujbă pentru vară (când sunt în vacanță). Banii câștigați îi
cheltuiesc pentru haine sau alte obiecte pe care și le doresc. Uneori, ei strâng banii ca să-și
plătească studiile universitare.

Poate copilul să câștige bani cât se află în SUA?
Conform condițiilor vizei pentru SUA obținută de copil, așa cum este menționat pe pagina 2 a
formei DS-2019, copilului nu i se permite să se angajeze nici deplin, nici cu jumătate de
normă; copilul poate accepta doar angajări sporadice și cu pauze la munci cum ar fi să facă
curățenie în curte sau să stea cu un bebeluș.

Poate copilul să ia cu el bani în valuta locală sau trebuie să îi schimbe în
valuta SUA?
Dacă alegeți să trimiteți bani cu copilul, aceștia trebuie schimbați în dolari SUA până la
plecare. Valuta țării voastre nu va fi posibil de schimbat în dolari SUA odată ce copilul ajunge
în Statele Unite.

Există restricții legate de valuta pe care o poate introduce și scoate cineva
din țară?
Verificați cu reprezentanța Consiliilor Americane care sunt restricțiile legate de valuta care
poate fi scoasă din țară și din aeroportul internațional.

Dacă copilul are nevoie de bani, poate să îi împrumute de la cineva?
Copilul nu ar trebui niciodată să ia sau să dea cu împrumut bani, nici chiar de la familia gazdă.
Dacă se întâmplă o urgență, familia desigur că poate să ajute. Dacă alocația copilului nu vine
cu regularitate, ar trebui să discute cu familia gazdă și organizația de plasament. Dacă familia
gazdă îi dă bani cu împrumut pentru o urgență, e foarte important ca copilul să întoarcă banii
înapoi imediat.

Care este cea mai sigură cale pentru copil de a-și păstra banii?
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Multe organizații de plasament și familiile gazdă încurajează elevii să își deschidă un cont în
bancă. Copilul poate avea un cont pe numele său. După cum s-a menționat mai devreme, voi,
ca părinți, de asemenea îi puteți pune bani pe un card deschis în țara voastră.

INFORMAȚII MEDICALE
Ce imunizări sunt necesare?
Autoritățile școlilor din SUA solicită ca elevii care vin prima dată la școală să aibă anumite
imunizări. Fiecare district școlar își are propriile cerințe față de imunizări pentru înrolarea în
școală.
Certificatul de sănătate prezentat de copilul vostru odată cu formularul de aplicare cuprinde o
listă de imunizări cerute de școlile din SUA, și anume:
§ Seria vaccinelor contra poliomielitei (patru imunizări)
§ Seria de vaccine DTP (contra difteriei, tetanus și pertussis) (patru imunizări, plus o
revaccinare în ultimii nouă ani)
§ Testul cutanat la tuberculoză și, în caz de reacție la testul cutanat, rezultatul radiografiei
cutiei toracice
§ Vaccinul ROR (rujeolă/oreion/rubeolă)
În plus, unele școli mai cer vaccinul contra Hepatitei B. Sunteți responsabili de obținerea (sau
începerea) oricăror imunizări solicitate de școala gazdă din SUA până la călătoria copilului în
SUA. Dacă un vaccin nu este disponibil în țara voastră, acesta va fi pus în SUA gratis. Se
acceptă cazul când elevul nu reușește să administreze toate seriile de vaccine până la începerea
programului (de exemplu, unele serii se administrează pe o perioadă de șase luni). În așa caz
organizația de plasament va face aranjamentele necesare ca imunizarea să fie dusă la sfârșit și
achitată în SUA.

Ce acoperă asigurarea medicală? Asigurarea medicală acoperă cheltuielile
pentru tratarea dinților?
Toţi elevii FLEX primesc o asigurare medicală şi contra accidentelor pentru îmbolnăviri şi
situaţii medicale urgente. Îngrijirea dentară este oferită doar pentru "a uşura durerea" şi în
situaţii urgente. Programele de asigurări variază de la o organizaţie de plasament la alta, însă
nu acoperă bolile preexistente. De asemenea, în general, aceste asigurări nu acoperă bolile
cronice sau tratamentul bolilor de lungă durată care apar în timpul programului.
Iată unele exemple de boli preexistente neacoperite de asigurarea medicală: alergii sau astmă;
boli ale glandei tiroide; tulburări gastrointestinale; epilepsie; diabet; chisturi/tumori; vedere
redusă; membre rupte care necesită înlăturarea ghipsului; probleme dentare (inclusiv repararea
şi întreţinerea aparatelor dentare).
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Ce se întâmplă dacă starea sănătăţii copilului se schimbă înainte de plecarea
lui în SUA?
Conform Secţiunii B, punctul 18 al Formularului 8 (Acordul părinte/elev) şi a Formularului
anexă privind sănătatea oferite de Consiliile Americane finaliştilor FLEX pentru a fi
completate imediat ce sunt anunţaţi că au devenit finalişti, elevii şi părinţii lor trebuie să
informeze Consiliile Americane despre orice schimbare a stării de sănătate a elevului care
survine după depunerea formularului de aplicare (inclusiv certificatul de sănătate) şi/sau a
Anexei privind sănătatea. E foarte important ca programul să aibă informaţii la zi despre copil
pentru a pregăti organizaţiile de plasament să îi acorde suport şi sprijin când e nevoie pe
parcursul programului.

Ce se întâmplă dacă copilul se îmbolnăveşte sau are un accident?
Dacă copilul se îmbolnăveşte sau are un accident, asigurarea medicală va acoperi orice îngrijire
de urgenţă necesară. În caz de urgenţă sau accident serios, veţi fi informaţi cât de curând
posibil.

Dacă asigurarea nu acoperă unele condiţii medicale, cine plăteşte?
Dacă copilul are nevoie de tratamentul unei boli preexistente care nu este acoperită de
asigurare, iar copilul trebuie să primească tratament pentru această boală, copilul ar putea fi
rugat să se întoarcă acasă.
Ca să participe în programul FLEX, părinţii elevului trebuie să semneze un formular conform
căruia "dacă fiul/fiica are o recidivă a oricărei boli anterioare sau a oricărei stări contractate
înainte de a pleca de acasă, noi, subsemnaţii, autorizăm organizaţia participantă să trimită
copilul acasă pentru a fi tratat."
Organizaţiile programului FLEX, reprezentanţele lor şi familiile gazdă nu poartă răspundere
pentru achitarea notelor de plată medicale care nu sunt acoperite de asigurarea medicală, emisă
unui elev indiferent de cine semnează formularul de internare în spital. De fiecare dată când
copilul se adresează la medic, chiar şi în cazurile asigurate, la momentul acordării serviciilor
medicale există o “plată”; serviciile pot fi achitate fie de elev, fie de familia gazdă, însă această
cheltuială va fi rambursată de compania de asigurări, după depunerea cererii de rambursare. În
aşa caz, organizaţia de plasament a copilului poate ajuta la perfectarea actelor necesare.

Poate copilul să ia medicamente cu el?
Dacă copilul administrează medicamente cu regularitate, includeţi această informaţie în
certificatul de sănătate completat de medicul copilului, precum şi în Formularul 7 din cererea
de participare la programul FLEX, completată de copil. Dacă nu a fost inclusă, asiguraţi-vă că
o veţi include în formularul Acordului suplimentar de sănătate pe care îl veţi primi de la
reprezentanţa Consiliilor Americane.
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Dacă este posibil, asiguraţi-vă că trimiteţi cu copilul o cantitate suficientă de medicamente
pentru perioada în care copilul va lipsi de acasă. Dacă există o reţetă scrisă de medic pentru
medicamentele pe care le poartă copilul cu el, trimiteţi o copie şi o explicaţie deplină în
engleză referitor la doze şi mod de administrare.
Unele medicamente disponibile fără prescripţie medicală în ţara voastră, în SUA pot fi
accesibile doar cu prescripţie. Familia gazdă ar putea să roage copilul să fie văzut de un medic
înainte de a-i permite să continue administrarea medicamentului. Multe suplimente obişnuite în
ţara voastră (ca valeriana, no-spa şi medicamente injectabile) sunt necunoscute pentru
majoritatea americanilor, de aceea, în lipsa informaţiilor suficiente, pot fi confiscate de familia
gazdă. Mai mult ca atât, şcolile din SUA nu permit elevilor să intre pe teritoriul şcolii cu
VREUN medicament - fie cu prescripţie, fără prescripţie sau din ierburi - (acest lucru poate
atrage după sine suspendarea frecventării şcolii), decât în cazurile când acesta a fost acceptat de
către sora medicală a şcolii şi manageri.
Dacă copilul administrează cu regularitate vreun medicament, asiguraţi-vă ca el să arate
medicamentul şi să explice la ce foloseşte familiei gazde.

Ce pregătiri trebuie să fac dacă am un copil care poartă ochelari sau lentile
de contact?
Dacă aveţi un copil care poartă ochelari sau lentile de contact, trimiteţi cu copilul o copie a
prescripţiei medicale. De asemenea, trimiteţi o pereche suplimentară de ochelari dacă aveţi. În
SUA e disponibilă o varietate mare de soluţii şi sisteme de îngrijire a lentilelor tari, moi şi cu
utilizare unică.

COMUNICARE
În epoca noastră e mai simplu ca niciodată să ţii legătura cu oamenii oriunde în lume s-ar afla;
distanţele dispar atunci când discutaţi pe chat cu copilul prin comunicaţii de voce prin Internet
Protocol (VoIP, cu ar fi Skype) sau vă scrieţi, sau vă trimiteţi scrisori prin poşta electronică.
Aceste modernizări permit posibilitatea de a lua rapid, uşor şi mult mai ieftin legătura cu
copilul care e plecat în străinătate. Deşi e important pentru copil să vă informeze despre cum o
duce şi ce mai face, trebuie totuşi să fiţi atenţi să nu petreceţi prea mult timp împreună pe
Skype, email şi telefonul mobil. Dacă veţi face lucrul ăsta tot timpul, familia gazdă ar putea
crede că copilul nu este interesat de ei, iar copilul va pierde din adevărata experienţă
americană. Chiar dacă copilul se află la distanţa de un clic cu ajutorul Skype, al poştei
electronice şi altora similare, încercaţi să le utilizai cu înţelepciune, şi reţineţi că se aşteaptă ca
copilul să urmeze regulile familiei gazdă legate de timpul petrecut la computer şi telefon cât
este la ei acasă. În general, organizaţiile de plasament recomandă ca participanţii să-şi limiteze
contactul cu casa la o dată în câteva săptămâni.
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Cât costă apelurile telefonice din SUA acasă?
Dacă copilul nu poate utiliza aplicaţia Skype, vă rugăm să reţineţi următoarele:
Tarifele la telefonie variază mult în SUA, în funcţie de planul tarifar utilizat de familia gazdă,
ziua săptămânii, şi ora la care se face un apel. Totuşi, apelurile internaţionale formate de pe o
linie telefonică terestră din casa cuiva sunt, de regulă, foarte scumpe. Preţul mediu este de
5.00-7.00USD/minut. Copilul trebuie să verifice cu familia gazdă tarifele pentru apelurile
internaţionale. Costul acestor apeluri va fi achitat din alocaţia lunară a copilului şi nu intră în
responsabilitatea familiei gazdă.
Deoarece apelurile telefonice către ţara voastră sunt foarte scumpe, e foarte posibil ca copilul
să se trezească cu o notă de plată mare la sfârșitul lunii, pe care va trebui să o achite. Nu
încurajaţi apelurile telefonice lungi şi frecvente nici la telefon mobil, nici la telefon static. În
schimb, copilul poate cumpăra o cartele de telefon ieftină de la magazin. Tarifele apelurilor
efectuate cu cartela nu depăşesc, de obicei, 0.25USD/minut.

Cât de curând după sosirea copilului pot aştepta un apel telefonic sau email?
Oricât de nerăbdători aţi fi să primiţi un apel telefonic, vă rugăm să nu aşteptaţi copilul să vă
contacteze imediat ce soseşte în SUA. Înainte de a zbura către familiile gazdă, toţi elevii petrec
o noapte într-un hotel din preajma aeroportului Dulles, sub supravegherea personalului
Consiliilor Americane. Copilul poate avea câteva stopuri până va ajunge la casa familiei gazdă
şi, desigur, există o diferenţă mare de fus orar între ţara voastră şi SUA. Acestea, împreună cu
emoţiile de a ajunge într-un loc nou, presupun că copilul poate să nu aibă şansa de a vă suna
timp de câteva zile. Copilul poate să se agite şi să îşi facă griji dacă îl veţi instrui de acasă să vă
contacteze imediat ce ajunge, iar el nu va putea să o facă. Vă asigurăm că copilul se află pe
mâini bune şi vă va contacta imediat ce acest lucru va fi posibil. În caz de urgenţă sau accident
grav, părinţii sunt informaţi cât de curând posibil de reprezentanţele Consiliilor Americane.

Îşi poate copilul lua sau cumpăra un telefon mobil în SUA?
Majoritatea şcolilor americane nu permit utilizarea telefoanelor mobile pe teritoriul şcolii şi
niciuna nu permite utilizarea telefoanelor mobile în clasă. Elevii riscă nu doar să piardă
telefonul, dar şi să fie suspendaţi sau exmatriculaţi pentru încălcarea acestei reguli. Fiecare
familie gazdă va avea diferite reguli legate de telefoane, însă, la general vorbind, regulile
privind utilizarea telefonului din casa familiei gazdă se aplică şi telefoanelor mobile, şi trebuie
respectate.
Procurarea unui telefon mobil şi achitarea taxei lunare pentru servicii pot fi foarte costisitoare
(şi este interzisă de organizaţiile de plasament) şi, respectiv, reduce semnificativ alocaţia lunară
a copilului de 125USD. Dacă copilul vine cu un telefon de acasă în SUA, fiţi atenţi la tarifele
apelurilor în roaming care pot fi foarte mari, iar fără un plan tarifar pentru telefon mobil de la
un furnizor de servicii din SUA, telefonul ar putea nici să nu lucreze.
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Cât de frecvent pot suna sau contacta pe alte căi copilul?
Cel mai bine e să nu telefonaţi sau vorbiţi pe video chat (prin Skype) cu copilul prea des. Mai
ales că apelurile sunt scumpe, iar dacă îl veţi contacta prea des, copilul va aştepta permanent să
îl sunaţi în loc să participe la activităţile din familia gazdă şi şcoala din SUA, făcând adaptarea
la noul mediu mai dificilă.
S-ar putea să fie dificil de acceptat, dar majoritatea elevilor de schimb spun că le-a fost mai
uşor când părinţii lor îi contactau ocazional şi nu permanent. Fiecare copil şi situaţie sunt
diferite; „ocazional” poate însemna o dată în trei luni sau o dată în două săptămâni. După cum
s-a menţionat mai sus, aşteptarea apelului la o anumită oră şi zi poate fi distrugătoare pentru
copil. E mai bine să lăsaţi copilul „să-şi întindă aripile” un pic şi să aveţi încredere că familia
gazdă şi prietenii din jurul lui îi acordă suport şi ajutor.
Dacă vă faceţi griji pentru copil sau, pur şi simplu, doriţi să vă asiguraţi că totul e în ordine cu
copilul, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa Consiliilor Americane. Ei vă vor ajuta.

Ar trebui să scriu familiei gazdă?
Da, odată ce primiţi de la oficiul Consiliilor Americane informaţia despre familia gazdă a
copilului, vă încurajăm să le trimiteţi o scrisoare sau un email (în engleză, dacă e posibil). Se
vor bucura să aibă veşti de la voi, să afle despre familia voastră şi vor aprecia dacă le veţi
mulţumi pentru găzduirea copilului. Uneori familiile naturale şi familiile gazdă de asemenea
comunică pe parcursul anului de schimb. Aceasta e bine, însă reţineţi că atunci când simţiţi că
apare o problemă, din experienţă cel mai eficient este să contactaţi oficiul Consiliilor
Americane, în loc că încercai să soluționați problema direct cu familia gazdă a copilului.

Pot trimite colete copilului?
Puteţi trimite coletele pentru copil pe adresa familiei gazdă. Conform Serviciului Vamal SUA,
conţinutul şi valoarea lui trebuie să fie enumerate pe suprafaţa coletului. Serviciul Vamal SUA
va determina dacă e necesară achitarea taxei de vămuire pentru fiecare pachet separat. Taxele
variază în funcţie de obiecte. Dacă taxa va fi determinată pentru conţinutul unui colet, copilul
va trebui să achite taxa la oficiul poştal din SUA până la eliberarea coletului.
Trimiterea coletelor poate fi costisitoare, dacă sunt trimise aerian. Dacă nu sunt trimise aerian,
ar dura de la câteva săptămâni sau chiar luni ca să ajungă în SUA.

ŞCOALA
Care sunt beneficiile frecventării unei şcoli din SUA?
Frecventarea unei şcoli din SUA reprezintă o oportunitate minunată de a vedea o abordare
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diferită a educaţiei. Copilul va avea şansa să studieze obiecte noi, posibil într-un mod diferit de
stilul de predare de acasă; îşi va îmbunătăţi abilităţile de utilizare a limbii engleze şi va
achiziţiona noi abilităţi la cursurile concrete pe care le va frecventa, cum ar fi informatica, ore
de teatru sau ecologie.

Ce documente şcolare trebuie să prezinte copilul în SUA?
După acceptarea de participare în program, copilul va trebui să prezinte reprezentanţei
Consiliilor Americane un certificat de la şcoală (Academic transcript). Acest certificat va
conţine lista obiectelor studiate în ultimii ani, numărul de ore şi temele pentru fiecare obiect,
precum şi nota anuală obţinută. Consiliile Americane vor include acest certificat în pachetul de
călătorie al copilului, pe care acesta îl va primi la plecarea din ţară. Copilul va da acest
certificat şcolii gazdă din SUA.

Cum pot fi sigur/ă că copilul nu va pierde un an de şcoală acasă în urma
frecventării unei şcoli din SUA?
Înainte ca să acceptați participarea în programul FLEX, e important ca familia voastră să se
gândească cu seriozitate dacă participarea va afecta planurile de studii ale copilului. școala
copilului poate cere ca acesta să repete anul academic pierdut, de exemplu, sau examenele ar
putea avea loc mai devreme decât primul zbor de retur după terminarea programului FLEX,
ceea ce necesită ca voi să faceți niște aranjamente speciale, dacă se permit. Copilul poate să nu
fie eligibil pentru o medalie de aur sau altă distincție dacă pierde un an de studii acasă. Dacă nu
găsiți o soluție confortabilă cu școala copilului, s-ar putea să fie mai bine dacă copilul renunță
la bursă, astfel încât aceasta să poată fi oferită altcuiva.
Sunteți responsabili să faceți orice aranjamente necesare cu oficialii școlii de acasă, iar
Consiliile Americane vă vor ruga să completați o anchetă scurtă în care să explicați toate aceste
lucruri. Aceasta poate include o solicitare din partea școlii de acasă să prezentați o descriere a
cursurilor oferite în școala gazdă din SUA și/sau un certificat cu obiecte și notele obținute la
școala gazdă. E foarte dificil de obținut documente școlare odată ce copilul va părăsi SUA, de
aceea asigurați-vă că el știe ce documente să solicite de la școala din SUA înainte de a reveni
acasă. De asemenea, școala de acasă poate organiza un examen de echivalare pe care copilul să
îl dea când se întoarce din SUA. Elevul este responsabil să facă orice aranjamente de examen
înainte de a pleca din SUA. Toți elevii se vor întoarce acasă între 15 mai (nu mai devreme) și
30 iunie.

Care sunt diferențele dintre școala din SUA și cea de acasă?
Copilul ar putea găsi că școala din SUA diferă foarte mult de școala de acasă. Educația
preuniversitară americană durează 12 ani, nu 9, 10, sau 11. Liceul pe care îl va frecventa
copilul va cuprinde doar clasele 7 - 12, sau 9 - 12, în comparație cu școlile de acasă care ar
putea cuprinde clase de la 1 la 9, 10, sau 11. Școala din SUA ar putea avea mai mulți elevi,
oferi o varietate mai mare de lecții și fi mai flexibilă, deoarece elevii își aleg unele cursuri
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singuri. Pe parcursul zilei, copiii vor frecventa orele cu diferite grupuri de elevi, în diferite
clase. De asemenea, copilul ar putea simți că școala americană este mai puțin formală din
cauza stilurilor de predare și a orarului.
În școlile americane, elevii din diferite medii cu diferite aptitudini și abilități au oportunitatea
de a crește împreună și de a învăța unul de la altul. Acest aranjament este mult mai
reprezentativ pentru societate în ansamblu decât un sistem diferențiat, unde elevii sunt
stratificați după abilități.
În aceeași școală pot fi mai multe ore de engleză, matematică, științe sau istorie. Elevii cei mai
avansați pot fi în seriile de clase pentru "dotați și talentați" sau pot alege clasele de "plasament
avansat" care oferă pregătire pentru universitate. Elevii care nu planifică să-și continue studiile,
își pot lua ore mai practice în domeniile academice, studiind la fel și cursuri de educație în
afaceri, comerț și industrie, educație tehnologică sau alte cursuri care permit angajarea imediat
după liceu.
Pe lângă orele academice și specifice de comerț, se vor mai oferi și multe alte cursuri. Elevii
pot alege să ia un curs de artă, teoria muzicii sau jurnalism, unde elevii vor scoate un ziar.
Aceste ore sunt la alegere și oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta aptitudinile speciale și
întâlni alți elevi cu alte interese și obiective.
În școlile americane, elevii își fac, de obicei, singuri temele și lucrează la un proiect de grup
doar când li se dă o astfel de sarcină. Dacă elevii învață împreună sau lucrează în comun la
temele pentru acasă, fiecare trebuie să își scrie propria temă. "Să ajuți" pe altcineva poate fi
considerată drept lipsă de onestitate în cazul când o persoană face lucrul pentru alta. În
asemenea cazuri, în calitate de pedeapsă, nici unul dintre elevi nu va primi notă pentru tema
făcută. În mod similar, ajutorul la examene este considerat trișare și elevii vor fi pedepsiți.
Școlile americane pot avea reguli nefamiliare pentru copil. Liceele americane nu tolerează
deloc violența. Orice bătaie sau violență fizică va fi pedepsită prin suspendarea de a frecventa
orele, exmatricularea și/sau posibil chiar prin arest. De asemenea, școlile din SUA au reguli
stricte care limitează utilizarea telefoanelor mobile pe teritoriul școlii. Școala gazdă a copilului
vostru oferă elevilor o broșură în care sunt scrise regulile și politicile specifice ale școlii;
copilul trebuie să se familiarizeze cu ele și să le respecte.
Copilul va avea un consilier care îl va ajuta cu orice probleme școlare, precum și să își aleagă
orele academice, precum și orele la alegere de care nu poate beneficia acasă.

Cum se va îmbrăca copilul la școală?
Elevii trebuie să se îmbrace corespunzător pentru școală. Iată câteva exemple de haine
nepermise de multe campusuri școlare pentru a fi purtate: haine cu decolteuri generoase; haine
care expun vederii corpul sau lenjeria; haine care denotă blasfemie; haine cu reclamă sau care
prezintă băuturi alcoolice, tutun, droguri sau nuduri.
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Practic toți elevii de schimb frecventează școli unde elevii se îmbracă în haine lejere. Rareori
se cere purtarea uniformelor școlare.

Va primi copilul o diplomă pentru frecventarea școlii din SUA?
Fiecare școală își are propriile politici legate de elevii de schimb. Personalul școlii va
determina în ce clasă va merge copilul. Chiar dacă copilul va frecventa clasa a 12-ea într-o
școală americană, programul FLEX nu poate garanta că el va primi o diplomă de absolvire a
liceului american. Multe școli oferă elevilor de schimb doar un "Certificat de frecventare". De
asemenea, organizațiile de plasament pot solicita certificate oficiale de la Departamentul de
Stat. Acest lucru trebui făcut ÎNAINTE de a pleca din SUA.
Fiecare școală are autoritatea de a decide ce tip de document se oferă. Nici programul FLEX,
nici organizația de plasament nu pot influența decizia școlii. Aceasta se va baza pe școala
concretă, statul sau politica locală. Voi și copilul vostru trebuie să acceptați decizia școlii.

LIMBA
"Soția mea predă limba rusă. Eu am fost voluntar al Corpului Păcii. Suntem pasionaţi de alte
limbi și culturi. Am mai avut elevi de schimb acasă și mai înainte."

Ce cursuri suplimentare de limbă engleză vor fi oferite copilului?
Unii elevi au nevoie de ajutor la pregătirea pentru anul academic într-o liceu din SUA. Aceasta
se determină prin punctajul acumulat de elev la testul de limbă engleză în comparație cu
nivelul minim acceptabil de cunoaștere a limbii pentru a face față cerințelor din școala din
SUA. Veți fi informați dacă copilul va frecventa un program de aprofundare a limbii engleze în
SUA, care va fi organizat de organizația de plasament și/sau o tabără de engleză în Moldova,
organizată de Consiliile Americane. Dacă copilul va frecventa ambele programe, atunci el va
pleca mai devreme în SUA. Programul finanţează ambele oportunităţi în efortul de a ajuta
elevii să îşi îmbunătăţească abilităţile lingvistice, care vor asigura un proces de adaptare mai
simplu.

Ce fel de suport lingvistic va primi copilul pe parcursul anului?
Dacă copilul are dificultăți semnificative la pregătirea temelor școlare din cauza limbii engleze,
sunt câteva tipuri de ajutor care îi poate fi oferit:
§
§

Pot fi organizate ore speciale, numite meditații, unde elevii își lucrează asupra temelor
din clasă și se oferă ajutor special.
De asemenea, copilul poate ruga pe cineva să-i fie propriul ajutor la limba engleză cu
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§

care să lucreze cu regularitate.
Familia gazdă și organizația de plasament de asemenea pot ajuta la găsirea unei soluții
la nivel local.

Pentru mai multe informații, vedeți capitolul Limba din Ghidul elevului.

Ar trebui copilul să ia un dicţionar de acasă?
E o idee foarte bună să trimiteți cu copilul un dicționar bilingv englez-limba maternă. S-ar
putea să nu găsească un astfel de dicționar în comunitatea gazdă. Un dicționar mic este mai
convenabil decât unul mare, mai ales pentru a fi împachetat în bagaj și pentru a fi luat la școală.

CUM NE LUĂM RĂMAS BUN
Voi fi în stare să îmi iau rămas bun de la copil?
Grijile legate de plecarea copilului într-o țară străină sunt normale. Veți fi mai liniștit știind de
experiența multor organizații implicate în programul FLEX; organizațiile de plasament au
ajutat mii de tineri pe parcursul anilor.
Un părinte a zis, "Eram atât de îngrijorați înainte ca copilul să plece, însă
înainte de plecarea lui, am primit materiale care au fost foarte informative atât
pentru părinți, cât și pentru elevi, și atunci am simțit o ușurare și ne-am relaxat
în privința trimiterii copilului peste hotare."
Dificultatea de a vă lua la revedere trebuie să fie echilibrată de oportunitatea pe care o acceptați
împreună cu copilul. Un părinte a descris acest echilibru așa:
"Deși am avut multe temeri legate de viața ei într-o altă țară, deoarece e unica
noastră fiică, am decis să îi ofer șansa de a vedea o cultură diferită la o vârstă
când era foarte flexibilă și sensibilă."
Copilului îi va fi mai ușor dacă vă luați rămas bun înainte de ultimele ore la aeroport. La
aeroport, copilul va fi cu un grup de alți elevi FLEX și, dacă e un oraș cu plecare
internațională, de un lider de zbor adult. Reprezentanțele Consiliilor Americane va ajuta elevii
să treacă cei câțiva pași de prezentare a documentelor, biletelor și înregistrare a bagajelor. Va fi
mai simplu dacă copilul se va concentra doar pe aceste detalii în loc să primească ultimele
îmbrățișări și sfaturi de la familie.

Ce ne va linişti că am luat decizia corectă?
Comentariile altor părinţi vă pot linişti.
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"Experiența lui într-o familie gazdă a fost minunată. La revenirea după un an
din SUA, am realizat că feciorul meu s-a schimbat într-un băiat foarte activ
care își exprimă recunoștința față de alți oameni."
"Am fost încântată să aflu că fiica mea a putut trece peste dificultățile
interculturale și s-a maturizat, devenind o domnișoară."
"Noi, ca părinți, de asemenea am fost influențați de programul de schimb. Ne-a
îmbogățit viețile și ne-a întors privirile mai des spre diferite țări și culturi."

CĂLĂTORIA
Cine va achita călătoria internă şi internaţională?
Programul FLEX asigură călătoria dus-întors internă și internațională (de acasă până la familia
gazdă din SUA și înapoi).
Reprezentanța Consiliilor Americane va coopera cu voi pentru a organiza călătoria internă a
copilului de acasă până în orașul de plecare din țară. Programul FLEX achită aceste cheltuieli
doar pentru călătoria participantului. Rețineți că toate cheltuielile excesul de bagaj vor fi
achitate de părinți (vezi pagina 23 pentru mai multe detalii).
Copilul va primi biletul de avion final în orașul de plecare din țară.

Cum vom afla data și ora zborului internațional?
Oficiul Consiliilor Americane vă va informa despre data de zbor a copilului. Toți elevii
călătoresc în grup pe datele concrete pentru fiecare țară eligibilă pentru programul FLEX.
Organizația de plasament selectează data în baza orarelor familiilor gazdă și a școlilor. Elevii
vor pleca în SUA între 30 iulie și 30 august. În mod normal, veți afla despre zbor cu cel puțin o
lună mai devreme, însă uneori această informație este disponibilă doar la o dată apropiată de
zbor.
Uneori data zborului se modifică. În unele cazuri aceasta e legat de orarul familiei gazdă, iar
alteori de procesul de recrutare și verificare a familiilor gazdă și școlilor efectuat de organizația
de plasament. Verificarea documentelor și controalele de fond durează. Consiliile Americane
nu are permisiunea de a aduce un elev în program, daca pentru acesta nu s-a găsit o familie
gazdă și o școală. De aceea, dacă copilul nu are o familie gazdă cu o săptămână până la zborul
programat, zborul va fi amânat pe mai târziu, ca organizația de plasament să aibă timp să
completeze pașii necesari de finalizare a plasamentului.
Reprezentanța Consiliilor Americane vă va informa cu privire la orice modificări de călătorie,
inclusiv data la care copilul trebuie să ajungă în orașul de plecare.
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Cine va întâlni copilul în SUA?
Toți participanții FLEX vor petrece o noapte într-un hotel de lângă aeroportul internațional
Dulles din Washington și vor călători către familiile gazdă în ziua următoare. Personalul
Consiliilor Americane vor asigura cazarea, transportarea și masa pe această perioadă. Dacă
familia gazdă a copilului locuiește în preajma orașului Washington, fie familia gazdă, fie
reprezentantul organizației de plasament va întâlni copilul la aeroportul Dulles, iar elevul nu va
petrece o noapte la hotel cu restul grupului.
Majoritatea elevilor călătoresc spre destinația finală singuri, nu în grup. În caz de probleme cu
călătoria independentă, elevilor li se va da un număr de telefon gratis ca să sune Consiliile
Americane din Washington pentru a obține suport logistic. Consiliile Americane au acces
imediat la organizațiile de plasament și agentul de călătorii care a emis biletele, și, prin urmare,
poate rezolva imediat și ușor practic orice probleme legate de călătorie. Elevii nu trebuie să își
sune părinții dacă întâmpină o problemă de călătorie într-un aeroport din SUA! La destinația
finală din SUA, copilul va fi întâlnit fie de familia gazdă, fie de un reprezentant al organizației
de plasament.

I se permite copilului să călătorească pe parcursul programului?
Conform regulilor Programului, doar călătoriile autorizate ale elevului sunt permise.
Călătoria autorizată a elevului trebuie să întrunească următoarele criterii:
1. Organizația de plasament din programul FLEX cunoaște locul unde se află elevul și aprobă
călătoria din timp, și/sau organizațiile au obținut permisiunea părinților naturali de a călători;
2. Siguranța elevului este asigurată în măsură deplină;
3. Călătoria nu se intercalează cu frecventarea școlii.
Călătoria neautorizată poate duce la încetarea participării în Program. Organizațiile de
plasament ale programului FLEX determină dacă o călătorie a elevului va fi autorizată sau nu.
Procedurile de obținere a permisiunii de a călători variază de la o organizație la alta.
Copilul poate avea șansa de a călători cu familia gazdă într-un alt oraș sau stat din SUA. În
acest caz e posibil să fie nevoie de permisiunea voastră. Un reprezentant al oficiului Consiliilor
Americane vă va telefona și ruga să oferiți în scris sau oral permisiunea de a călători pentru
copil. Orice posibile călătorii internaționale ale copilului, de asemenea, necesită aprobarea
organizației de plasament și a părinților naturali. În plus, pentru călătoriile internaționale,
formularul DS-2019 al elevului trebuie să fie “validat” de către Departamentul de Stat,
indicând pentru poliția de frontieră că elevului i se permite să re-intre în SUA.

Pe parcursul anului vor fi careva vacanțe? Poate copilul să viziteze rudele în
aceste perioade?
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Vacanțele școlare sunt determinate de consiliile locale ale școlilor. În diferite districte școlare,
anul școlar începe și se încheie în diferite perioade. În general, anul școlar începe de la mijlocul
lunii august până la a doua săptămână din septembrie și se încheie între sfârșitul lunii mai și
sfârșitul lunii iunie.
Perioadele de vacanță variază pe parcursul anului, însă toți elevii vor avea cel puțin o
săptămână liberă la sfârșitul lunii decembrie (în preajma sărbătorilor de Crăciun din SUA, 25
decembrie) și cel puțin o săptămână în luna martie/aprilie („vacanţa de primăvară”). De Ziua
Recunoștinței (a patra joi din noiembrie) se oferă un weekend lung, la fel și de Ziua lui Columb
(în octombrie), de ziua lui Martin Luther King, Jr. (în ianuarie), de Ziua Președintelui (în
februarie), și de Ziua Eroilor (la sfârșitul lunii mai).
Vizitele independente la rude sau prieteni, sau vizitele din partea membrilor familiei sau
prietenilor se permite doar cu autorizarea din partea organizațiilor de plasament. Fiecare
organizație are propria politică de autorizare a acestor vizite. Majoritatea organizațiilor vor
autoriza astfel de călătorii doar după 6 luni de program.

Vor fi careva excursii planificate de organizațiile de plasament? Când vor
avea loc? Ele sunt obligatorii? Cine va plăti pentru aceste excursii?
Excursiile regionale sau ieșirile pot fi organizate pe cheltuiala organizațiilor de plasament. De
asemenea, școala sau organizația de plasament pot oferi excursii opționale. De obicei, acestea
necesită și o contribuție financiară din partea elevului. Elevul poate decide să cheltuiască o
parte din alocația lunară pentru o astfel de excursie.

Când va reveni copilul acasă? De la cine voi obține această informație?
Călătoria de retur a copilului va fi planificată pentru a două jumătate a lunii mai sau iunie. La
începutul lunii decembrie, reprezentantul local al Consiliilor Americane vă va contacta şi
întreba dacă copilul are careva examene de dat. Dacă are, va trebui să prezentaţi
reprezentantului local al Consiliilor Americane un certificat ştampilat de la directorul şcolii
copilului în care se confirmă datele examenului. Copilul şi familia gazdă vor alege o dată de
retur şi o vor trimite la reprezentanţa Consiliilor Americane din Washington, unde se vor face
toate aranjamentele pentru zbor. Aşteptaţi informaţii referitoare la călătoria de retur a copilului
de la reprezentantul local al Consiliilor Americane. Dacă vă mutaţi în perioada cât copilul este
plecat, trebuie să informaţi reprezentantul Consiliilor Americane despre adresa şi numărul de
telefon nou.
Conform celor menţionate în secţiunea legată de forma DS-2019 şi viza, programul solicită ca
toţi participanţii să revină în ţările natale la data şi cu zborul stabilite din timp. Sponsorul
programului, Departamentul de Stat al SUA, nu va aproba nici un fel de extinderi ale şederii în
SUA după data desemnată pentru călătoria de retur.
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VIZITILE PĂRINŢILOR NATURALI
Va fi posibil să îmi vizitez copilul cât este în SUA?
Familiile naturale, prietenii de acasă sau rudele nu sunt încurajaţi să viziteze elevul pe perioada
programului. Astfel de vizite întrerup continuitatea relaţiei cu familia gazdă şi pot diminua
experiența de schimb. Regulile de solicitare şi analiză a unor astfel de vizite variază de la o
organizaţie de plasament la alta.

AŞTEPTĂRILE ŞI MOTIVAŢIILE PĂRINŢILOR
NATURALI
Pentru unii părinţi, programul FLEX oferă experienţa studiilor în străinătate pe care şi-au dorito pentru copilul lor. Pentru alţii, este o oportunitate neaşteptată. În ambele cazuri, părinţii, la fel
ca şi copiii, leagă propriile aşteptări şi motivaţii de această experienţă.
Unii părinţi visează cum copilul lor trăieşte cu o familie "ideală", într-un oraş frumos, într-o
casă mare şi luxoasă, cu copii de aceeaşi vârstă ca şi al lor, şi cu care copilul lor se va simţi
confortabil şi iubit imediat. Ei îşi pot imagina o şcoală “ideală” care oferă educaţie excelentă,
cu biblioteci bine dotate şi laboratoare moderne, unde colegii vor avea aceleaşi perspective
asupra vieţii ca şi copilul lor, vor studia aceleaşi obiecte şi imediat vor deveni prieteni buni.
Învăţătorii ideali vor fi cu toţii modele puternice şi îl vor ocroti şi ajuta pe copil.
E important să realizaţi că, de fapt, visele pe care le aveţi se bazează pe "idealul” din
perspectivele voastre culturale. Copilul va cunoaşte oricare dintre multele situaţii tipice ale
familiilor americane şi va frecventa o şcoală tipică pentru statul şi locul geografic respectiv.
După cum aţi citit în aceste materiale, dimensiunile zonei, diversitatea populaţiei şi controlul
statelor (mai degrabă decât naţional) al instituţiilor educaţionale din SUA toate asigură un vast
spectru de diferenţe, chiar şi pentru ceea ce este considerat "tipic" pentru o regiune locală.
Copilul poate să trăiască cu o familie foarte diferită de a voastră (s-a discutat la capitolul
Familiile gazdă), probabil într-o suburbie, oraş mic sau sat şi va cunoaşte o şcoală diferită de
ceea ce are acasă.
Cel mai important lucru de aşteptat nu este legat de compoziţia familiei, ci de dorinţa familiei
de a găzdui copilul vostru. Probabil că familia îi va arăta copilului dragoste şi respect într-un
mod diferit decât o faceţi voi. De exemplu, în SUA să le arăţi adolescenţilor dragoste şi respect
înseamnă să le oferi oportunităţi de a lua decizii şi a face lucrurile singuri. În loc să îi serveşti
un dejun pe care îl alegi şi pregăteşti tu, ca părinte, e posibil de avut mai multe feluri de dejun
preferat de copil şi dintre care ar putea alege şi pregăti singur. E înaltă probabilitatea ca copilul
nu va obţine tot ce îşi doreşte. El trebuie să poată să-şi exprime dorinţele fără a cere realizarea
lor.
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E greu de imaginat astfel de diferenţe. Copilul va cunoaşte şi lucra ca să înţeleagă diferenţele
(acesta este procesul de ajustare), şi, eventual, va învăţa să le accepte ca o altă modalitate de a
trăi. Aceasta nu înseamnă că copilul îşi va schimba toate preferinţele de a face lucrurile.
Copilul poate îndrăgi unele obiceiuri şi valori americane, iar altele pot să nu îi fie pe plac. Însă
aceasta înseamnă că copilul va trebuie să-şi ajusteze aşteptările despre cum vor fi casa, şcoala
şi prieteni din SUA. Iar voi veţi putea afla care este adevărata experienţă a copilului doar din
discuţiile cu el.
Este experienţa de schimb a copilului. Este o oportunitate de a cunoaşte viaţa zilnică a unei alte
culturi. Cât de greu nu ar fi la distanţă, e important ca părinţii naturali să încerce şi să reţină că
copilul lor va face cunoştinţă cu diferenţele şi va învăţa să nu judece situaţiile ca greşite sau
corecte.

CÎT COPILUL E PLECAT
Ce probleme de adaptare întâmpină elevii programelor de schimb?
Separarea de toate şi toţi cei cunoscuţi copilului poate fi confuză şi îngrijorătoare pentru o
vreme. Fiecare dintre noi şi-a format de-a lungul timpului "un sistem de suport" din membrii
familiei, prieteni, activităţi obişnuite şi locuri pe care ne bazăm inconştient pentru siguranţa şi
liniştea noastră.
Lăsând în urmă propriul sistem de suport, copilul se poate simţi o vreme pierdut, în special
dacă lucrurile nu decurg aşa cum a sperat. Cu ajutorul familiei gazdă, precum şi a
reprezentanţilor organizaţiilor de plasament, copilul îşi va crea un nou "sistem de suport" de
care are nevoie pentru a avea succes în experienţa lui în cadrul programului de schimb. Copilul
va învăţa să se bazeze pe sine.
Posibil să primiţi un email sau un apel în care copilul să pară oarecum în depresie. De obicei,
ceea ce se întâmplă este că, într-un moment de tristeţe, copilul vă va scrie sau suna, deoarece
aţi fost cea mai apropiată persoană disponibilă pentru a-i acorda susţinere. În majoritatea
cazurilor, într-o zi sau două, situaţia descrisă se clarifică sau nu mai este o problemă serioasă.
Copilul se poate simţi mult mai bine şi ocupat din nou. Voi, totuşi, puteţi rămâne îngrijoraţi,
deoarece nu ştiţi despre asta. Dacă vă faceţi griji după ce citiţi un mesaj sau discutaţi la telefon
cu copilul, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a Consiliilor Americane pentru a discuta
situaţia.
Uneori dorul de casă e problema. Iarăşi, familia gazdă şi reprezentantul organizaţiei de
plasament sunt gata să ajute copilul în această perioadă. Copilul va învăţa despre problemele de
acomodare şi cum să le depăşească în Ghidul elevului, capitolul IV "Pregăteşte-te de experienţa
culturală". Puteţi citi şi discuta împreună cu copilul acest capitol.
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Deşi e foarte dificil, părinţii trebuie să lase copilul, familia gazdă din SUA şi organizaţia de
plasament să rezolve problemele de adaptare pe măsură ce apar. Puteţi fi de ajutor, scriindu-i
copilului scrisori vesele, pline de noutăţi, în care puneţi întrebări la care copilul să răspundă
când vă scrie sau sună data viitoare. Dacă veţi sta cu gândul doar la lucrurile pe care copilul lea menţionat mai devreme, dar care nu îl mai deranjează, şi veţi fi îngrijorat pentru copil, şi
copilul îşi va face griji pentru voi. E un lucru pe care copilul nu îl poate influenţa sub nici o
formă, prin urmare, nu îi este de ajutor în perioada de acomodare departe de casă.

VIITORUL
Cum se pregătesc elevii pentru revenirea acasă?
Procesul de revenire acasă după o perioadă în străinătate se mai numeşte "reintrare." El se
referă la reintrarea copilului în propria cultură. Deoarece copilul a învăţat şi s-a schimbat în
timpul experienţei de schimb, după returnare, el poate găsi că e oarecum dificil să te adaptezi
înapoi la ţara natală.
Organizaţiile de plasament vor oferi copilului informaţii despre revenire până la întoarcerea
acestuia acasă. E important de reţinut că problemele de readaptare la propria cultură sunt
obişnuite. Nu trebuie să ne facem griji în legătură cu ele, dar e mai bine să fii pregătit, decât
surprins. Readaptarea, de asemenea, face parte din experienţa de schimb, precum şi din creştere
şi învăţare. Este începutul oportunităţii de a utiliza în mod pozitiv experienţa obţinută în
spiritul păcii în lume şi a respectului reciproc.

Ce probleme de readaptare putem întâmpina?
Copilul poate crede că în absența sa acasă nu s-a petrecut nimic. Aceasta nu va fi adevărat,
desigur. Copilul e cel care a avut o experiență atât de diferită. Copiii ar putea întâmpina
dificultăți în a exprima profunzimea sentimentelor lor față de familiile gazdă și prietenii lor, ce
perioade minunate a petrecut și cât de mult le-au plăcut anumite aspecte ale culturii americane.
Familia și prietenii pot crede că ei se laudă, că se simt superiori sau că preferă acum Statele
Unite ale Americii mai mult ca țara natală. Aceste reacții sunt obișnuite la revenirea elevilor
acasă.
Pe de altă parte, unii elevi ajung să se gândească la viața de acasă în termeni idealiști. Și
aceasta poate să nu fie util, deoarece când revin acasă, ei pot fi dezamăgiți. Revenirea la o
gândire mai realistă despre viața de acasă poate să dureze și să necesite adaptare.
În plus, separarea de familia gazdă poate fi grea. Copilul poate planifica să țină legătura cu ei
pe viitor. Totuși, deseori elevii de schimb revin acasă cu sentimente puternice pentru propria
familie și țara natală. Se simt mai loiali, patriotici, dornici de a-și ajuta țara să se schimbe spre
bine în comparație cu dacă nu ar fi fost plecați de acasă pentru o perioadă de timp.
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Ce schimbări voi observa la copil după revenirea lui acasă?
Fiecare copil se schimbă în felul său.
Elevii de schimb deseori trebuie să se bazeze pe ei înşişi în luarea unui mare număr de decizii
mari şi mici, şi învaţă să trăiască cu rezultatele şi consecinţele acelor decizii. Copilul va fi mai
independent, va căpăta un simţ al aventurii, se va maturiza.
Copilul s-ar putea să îndrăgească al doilea set de părinţi, aţi putea simţi şi un pic de gelozie faţă
de acei oameni, mai ales când veţi citi în emailuri şi auzi despre ei la telefon. De asemenea,
copilul îşi va face prieteni şi cunoştinţe noi pe care nu le cunoaşteţi.
Aşa cum relaţia voastră cu copilul s-a schimbat pe parcursul vieţii acestuia, tot aşa se va
schimba şi în continuare. Schimbările sunt dintre cele mai pozitive, doar că s-ar putea să vă ia
ceva timp ca să vă obişnuiţi cu ele. Deschiderea şi acceptarea diferenţelor inevitabile pe care le
veţi vedea, vă vor permite să negociaţi împreună cu copilul tensiunile inerente unei schimbări.

Cum poate copilul să utilizeze aptitudinile învăţate în timpul experienţei de
schimb?
Intenţia programului FLEX este să ofere elevilor o perspectivă globală şi, odată cu ea, un viitor
luminos acasă, la lucru şi în relaţiile internaţionale.
Prima aptitudine, care poate fi foarte utilă, este abilitatea copilului de a vorbi în limba engleză.
Cunoaşterea bună a unei limbi internaţionale poate deschide oportunităţi de a continua studiile
sau a fi angajat.
Copilul poate găsi că experienţa de schimb a creat un interes nou care își va pune amprenta la
alegerea studiilor sau ocupaţiei pe viitor. De exemplu, interesele în domeniul relaţiilor
internaţionale, diplomaţie, afaceri sau juridic sunt obişnuite printre elevii de schimb. Mulţi
dintre ei caută căi de a-şi aplica interesele internaţionale, lucrând în domenii unde contactează
cu străinii, cum ar fi învățământul, hotele, restaurante sau agenţii de turism.
Copilul poate fi motivat să lucreze asupra problemelor comune tuturor ţărilor: sărăcie, crimă,
neînţelegeri etnice şi mediu. Un rezultat pozitiv al traiului în altă ţară e să afli că oamenii din
toată lumea au aceleaşi griji şi se confruntă cu aceleaşi probleme.

Regulile din Acordul elev/părinte din formularul de
aplicare (versoul paginii din Formularul 8)
REGULI GENERALE
• Internet: Elevii trebuie să respecte TOATE REGULILE de utilizare a computerelor
(indiferent a cui proprietate sunt) şi a internetului, conform regulilor organizaţiei de
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•

•

•

•
•
•

plasament, familiei gazdă şi/sau şcolii gazdă. Elevii care plasează informaţii personale
(contacte, fotografii, etc.) sau alte informaţii în internet contrar regulilor stabilite de
organizaţia lor de plasament, familia gazdă şi/sau şcoala gazdă pot fi eliminaţi din
program. Regulile organizaţiilor de plasament au drept scop protecţia securităţii elevilor
şi se bazează pe regulile şi legile federale care reglementează ce poate şi ce nu poate să
fie plasat online. Încălcarea acestor reguli poate duce la eliminarea din program. De
asemenea, elevii pot fi urmăriţi penal pentru încălcarea oricărei astfel de legi.
Activităţi periculoase/riscante: Următoarele tipuri de acţiuni sunt categoric interzise:
conducerea automobilului sau motocicletei, zboruri cu deltaplanul, sărituri de pe turnuri
şi poduri cu utilizarea dispozitivelor cu elastic, călătorii în transport de ocazie, sărituri
cu paraşuta şi pilotarea avioanelor private.
Conducerea automobilului: Elevii de schimb nu au dreptul să conducă automobile şi
motociclete. Contravenienţii vor fi excluşi din program. Acest lucru se referă chiar şi la
situaţiile când elevul are deja permis de conducere internaţional sau familia la care
trăieşte îl consideră pe elev un şofer responsabil şi atent. Elevul poate frecventa cursuri
de şoferie în şcoală doar în cazul când acest lucru este permis de organizaţia de
plasament. Regulile de conducere a tehnicii agricole, motorolelor şi mopedurilor de
asemenea depind de organizaţia de plasament. În caz de permisiune de a conduce
mijloacele de transport de mai sus, elevii trebuie să respecte regulile de securitate şi
normele juridice.
Angajarea în câmpul muncii: Elevii care se află în SUA cu viza J-1 nu au dreptul să se
angajeze în câmpul muncii. La dorinţă, participanţii programului pot lucra temporar la
un serviciu care presupune ocupare limitată, cum ar fi, de exemplu, în calitate de bonă,
să strângă lemne şi altele, în corespundere cu regulile organizaţiei de plasament
concrete.
Căsătorie: Elevii căsătoriţii nu pot participa în program. Dacă un elev se căsătoreşte în
perioada aflării în program sau se determină că s-a căsătorit până la intrarea în program,
elevul va fi exclus.
Sarcină: Dacă o elevă va rămâne însărcinată, ea trebuie să se întoarcă în ţara natală.
Elevilor de sex masculin, care devin cauza unei sarcini, li se aplică aceleaşi reguli.
Cheltuielile elevului: Programul nu poartă răspundere pentru cheltuielile suplimentare
ale elevilor care depăşesc alocaţia lunară oferită de organizaţia de plasament pentru
cumpărarea obiectelor de primă necesitate şi pentru participarea în evenimentele şi
călătoriile oficiale, prevăzute de program. Familia gazdă trebuie să asigure elevul cu
mâncare de trei ori pe zi. Dacă la şcoală nu se oferă un prânz gratis, iar elevul nu poate
veni acasă la prânz, acesta poate să ia prânzul de acasă. Familia gazdă e obligată să
asigure elevul fie cu un prânz pregătit, fie cu bani pentru un prânz la şcoală. Dacă
elevul nu doreşte să ia prânzul de acasă, familia gazdă nu este obligată să îi dea
bani pentru a-şi cumpăra un prânz cald la şcoală. Majoritatea americanilor servesc
un prânz rece (de obicei, tartine şi/sau salată) şi o cină caldă. Familia gazdă poate
prefera să îi ofere copilului un prânz pregătit acasă, incluzând aceste cheltuieli în
bugetul ei. Toate celelalte cheltuieli pentru evenimentele şcolare, evenimentele din
timpul liber, igiena personală, scrisorile poştale şi apelurile telefonice sunt suportate de
elev din alocaţia oferită în cadrul programului.
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REGULI DE CĂLĂTORIE
• Întoarcerea acasă la sfârșitul programului: Toţi elevii sunt obligaţi să revină în ţările
natale la sfârșitul programului, pe data stabilită de organizaţiile de plasament
responsabile. Elevilor nu li se permite să rămână în SUA după data stabilită de călătorie
acasă. Cei care nu vor respecta această regulă vor fi declaraţi la Departamentul de
Securitate Internă, iar asigurarea din cadrul programului va fi anulată.
• Călătoria elevului: Elevii pot efectua doar călătorii autorizate. O călătorie autorizată
trebuie să întrunească următoarele criterii:
a. Organizaţia de plasament este la curent cu locul aflării elevului şi a aprobat din
timp călătoria, precum şi/sau a obţinut permisiunea scrisă a părinţilor sau
tutorelui copilului;
b. Securitatea copilului este asigurată la maximum posibil;
c. Călătoria nu se suprapune cu frecventarea şcolii.
• Vizitele familiei naturale, prietenilor de acasă sau rudelor care trăiesc în SUA:
Asemenea vizite nu sunt dorite pe parcursul programului, în special în perioada iniţială
de adaptare. Astfel de vizite întrerup continuitatea relaţiei cu familia gazdă şi pot
diminua din experienţa de schimb. Regulile variază de la o organizaţie de plasament la
alta.
• Vizite acasă pe parcursul programului: Astfel de vizite nu sunt permise. Se pot face
excepţii, aprobate şi finanţate de program, în caz de deces sau pericol de deces a unui
membru de familie imediat (mamă, tată, soră, frate). O vizită neautorizată va rezulta cu
excluderea din program. Astfel de vizite neurgente întrerup continuitatea relaţiei cu
familia gazdă şi pot diminua din experienţa de schimb. Orice solicitări de excepţii
trebuie să fie adresate organizaţiei de plasament din SUA şi aprobate de Departamentul
de Stat din SUA.
ŞCOALA ŞI PLASAREA ÎN FAMILIA GAZDĂ
• Frecvenţa şcolară: Toţi participanţii programului trebuie să frecventeze o şcoală şi să
menţină un ritm şcolar normal. Lipsa de la lecţii poate duce la eliminarea din program
sau la stabilirea că elevul a părăsit programul.
• Reuşita şcolară: Ținând cont de perioada iniţială de adaptare lingvistică şi academică,
elevii trebuie să menţină şi să aibă rezultate academice adecvate. După o perioadă
rezonabilă de timp, motivaţia redusă, nereuşitele sau comportamentul inadecvat în
combinaţie cu adaptarea proastă la familia gazdă pot constitui cauza eliminării din
program.
• Exmatricularea din şcoală: Dacă un elev este exmatriculat din şcoală, automat va fi
eliminat şi din program.
• Organizaţiile de plasament selectează pentru elevi familiile gazdă în funcţie de cea mai
bună potrivire pentru elev. Elevii şi părinţii acestora nu pot alege singuri familia gazdă.
Totuşi, părinţii naturali trebuie să-şi acorde permisiunea, dacă copilul său va fi plasat cu
un alt elev de schimb sau într-o familie monoparentală fără copii acasă.
• Elevii FLEX nu pot fi găzduiţi de membrii familiei naturale.
SĂNĂTATE/MEDICINĂ
• Tratamentul medical al unui elev (inclusiv de urgenţă): Înainte de sosirea unui elev în
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SUA, Programul trebuie să primească permisiunea în scris a părinţilor săi referitor la
primirea ajutorului medical de urgenţă dacă acesta va fi necesar (vezi Permisiunea de
acordare a ajutorului medical pentru copil). Elevii vor primi ajutor medial în caz de
accident sau urgenţe. Fiecare organizaţie de plasament determină compania de asigurări
cu care lucrează. Fiecare asigurator are propriile reguli şi restricţii privind tipurile de
cheltuieli care vor fi rambursate. Organizaţiile de plasament FLEX, reprezentanţii lor şi
familiile gazdă nu răspund pentru cheltuielile medicale neacoperite de asigurare ale
elevului, indiferent de cine semnează formularul de admitere în spital. De asemenea,
Programul nu răspunde de rezultatele negative în urma tratamentului acordat.
ELIMINAREA DIN PROGRAM
• Părăsirea programului mai devreme: dacă elevul absentează de la familia gazdă, şcoală
sau un alt loc unde trebuie să fie conform Programului, Programul poate decide singur
că elevul a părăsit programul din propria dorinţă. În acest caz, Programul este scutit de
toate obligaţiile, legale sau de altă natură, faţă de elev sau părinţii/tutorii săi, în ceea ce
priveşte bunăstarea curentă şi viitoare a elevului. Dacă circumstanţele vor permite,
Programul va lucra cu elevul pentru a îl întoarce în program. Totuşi, dacă acest lucru nu
poate fi efectuat, se va lua o decizie cum că părăsirea programului este finală, iar elevul
va primi o scrisoare din partea sponsorului Programului, unde se va menţiona că elevul
este introdus în baza de date SEVIS a guvernului SUA de urmărire a sorţii tuturor
studenţilor străini care intră şi pleacă de pe teritoriul SUA. Asigurarea medicală a
elevului va fi anulată.
• Călătoria neautorizată poate constitui motiv de eliminare din program: Organizaţiile de
plasament FLEX din SUA decid dacă să autorizeze o călătorie. Procedurile de obţinere
a permisiunii variază de la o organizaţie de plasament la alta.
ACTIVITATE ILEGALĂ
• Alcool: Elevii trebuie să respecte toate legile SUA cu privire la vârsta minimă la care se
permite consumul de alcool. Vârsta minimă permisă pentru a consuma alcool în SUA
este de 21 ani. Elevii implicaţi în consum ilegal de alcool pot fi eliminaţi din program.
• Droguri: Participanţii programului nu pot avea în posesie sau utiliza droguri, care sunt
interzise în SUA. Cei care încalcă această regulă pot fi eliminaţi din program şi urmăriţi
penal de sistemul juridic din SUA.
• Furt/furt din magazine: Elevii implicaţi în furturi sau furturi din magazine pot fi
eliminaţi din program şi fac obiectul urmăririi penale de sistemul juridic din SUA.
• Încălcarea legii: Dacă un elev încalcă legile SUA, este arestat sau acuzat de o crimă, el
poate fi eliminat din programul FLEX şi face obiectul urmăririi penale de sistemul
juridic din SUA.
• Nici organizaţiile de plasament FLEX, nici Departamentul de Stat al SUA nu este
obligat să asigure consiliere legală sau să acopere cheltuielile sau amenzile de orice
gen, în caz că elevul este acuzat de vreo crimă sau a încălcat cumva legea. În asemenea
cazuri, elevul se supune tuturor legilor locale, ale statului şi federale.
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LISTA DE VERIFICARE PÂNĂ LA PLECARE
1. Citeşte împreună cu părinţii broşura Student Handbook pentru participanţii
programului FLEX. Trebuie să vă creaţi o impresie despre ce vă aşteaptă şi cum să pregătiţi
pentru asta.
2. Asigură-te că părinţii au făcut cunoştinţă cu materialele programului FLEX.
3. Trimite o telegramă sau telefonează reprezentantului tău de la Consiliile Americane
nu mai târziu de două săptămâni după ce primeşti notificarea că ai devenit finalist. Anunţă-l
despre acordul tău de a participa în program.
4. Perfectează-ţi paşaportul! Cu ajutorul reprezentanţilor Consiliilor Americane,
asigură-te că paşaportul va fi valabile toată perioada prevăzută de program.
5. Obţine permisiunea de a ieşi din ţară fără părinţi.
6. Fă-ţi toate vaccinurile care lipsesc, dar sunt necesare pentru a putea frecventa şcoala
din SUA!
7. Ia de la medic un certificat cu posibilele contraindicaţii şi limitări.
8. Anunţă organizatorii programului dacă au intervenit careva schimbări din momentul
depunerii formularului de participare (fumat, sănătate, orice altă informaţie importantă), doar
familia este aleasă în funcţie de informaţiile pe care le oferi.
9. Pregăteşte lista medicamentelor de care ai putea avea nevoie. Fă copii a reţetelor
pentru medicamente şi ochelari! Trebuie să le iei cu tine în SUA.
10. Dacă administrezi careva medicamente după reţetă, cumpără-ţi aceste
medicamente ca să le ai pe toată perioada aflării în SUA. Nu uita să pui aceste medicamente în
bagajul de mână.
11. Află condiţiile şcolii tale de acasă pentru a lua în consideraţie anul şcolar petrecut
in SUA, şi/sau care sunt examenele de atestare după revenirea în ţară.
12. Cumpără un dicţionar englez-limba maternă şi unul limba maternă-englez.
13. Cumpără şi pregăteşte-ţi hainele pe care le vei lua cu tine! Lista din broşură te va
ajuta să alegi hainele potrivite.
14. Alege mici cadouri pentru familia la care vei trăi! Nu se permite să dăruieşti
băuturi alcoolice sau obiecte ascuţite. Nu împacheta cadourile.
15. Alege obiectele personale pe care le vei lua cu tine.
16. Împachetează-ţi bagajul singur. Trebuie să ştii ce şi unde se află în bagaj! Nu uita
că va trebui să duci singur bagajul. Reţine că dimensiunea şi greutatea bagajului nu trebuie să
depăşească norma stabilită.
17. Nu uita să iei cu tine broşura Student Handbook destinată participanților
programului FLEX, poate să ai nevoie de ea în SUA.
18. Pregăteşte un pachet pe care îl vei lua cu tine în avion. Pune în el: biletul de avion;
paşaportul cu forma DS-2019; permisiunea de a ieşi din ţară fără însoţirea părinţilor; numărul
de telefon la care poţi suna în caz de urgenţă; certificatul medical de la medicul de familie
(dacă e necesar). Nu uita să iei cu tine un pix, informaţia despre familia gazdă – numele, adresa
şi numărul de telefon (o parte din aceste documente le vei primi la seminarul organizat înainte
de plecare). Pune acest pachet în bagajul de mână!
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Fusurile orare în SUA
În SUA sunt 4 fusuri orare: ora standard de Est, zona centrală, zona montană şi zona Pacific.
Între fiecare dintre ele este diferenţă de o oră. Alaska şi Hawai reprezintă un fus orar separat
(diferenţă de 5 ore faţă de ora standard de Est). Puteţi face cunoştinţă cu fusurile orare ale SUA
pe hartă.
Ora standard de Est
Zona centrală
Zona montană
Zona Pacific
Alaska
Hawai
Kiev
Moscova
Taşkent
Vladivostok

12 ziua
11:00
10:00
9:00
7:00
7:00
19:00
20:00
22:00
3:00 a
următoare
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zilei

Condiţiile climaterice în SUA
Statele Unite ale Americii se împart în şase zone climaterice, în afară de Alaska, Insulele
Hawai şi o serie de alte teritorii separate.

Regiunea nordică a Oceanului Pacific
În această regiune intră statele Oregon și Washington până la vârful munților Cascadelor. Este
cea mai umedă parte a țării. Pe unele pante precipitațiile ajung până la 3800 mm pe an.
Majoritatea precipitațiilor cad iarna, în mare parte, sub formă de zăpadă. Vara, de regulă, e
uscată. Temperatura este moderată. În perioada ploioasă, temperatura medie ajunge la 4оС.
Vara temperatura ajunge până la 32оС.
Iarna
Vara
о
Portland, Oregon
-1 С
31оС
о
Seattle, Washington
2С
24оС

Regiunea mijlocie a Oceanului Pacific şi a munţilor Stâncoși
Aici intră California centrală și vestică, Idaho, Montana, Wyoming și Colorado. Aici e uscat și
însorit cea mai mare parte a anului. Precipitațiile medii sub formă de ploaie ajung la 305
mm/an. Temperatura variază tare în funcție de înălțime – de la -55оС până la 46оС.
Sacramento, California
San Francisco, California
Denver, Colorado
Boise, Idaho
Helena, Montana
Cheyenne, Wyoming

Iarna
4оС
9оС
-8оС
-4оС
-9оС
-9оС

Vara
32оС
18оС
29оС
31оС
29оС
31оС

Sud-vest
Această regiune cuprinde California de Sud, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico şi partea de
sud-vest a Texasului. Este cea mai toridă și uscată regiune din SUA, unde precipitațiile
alcătuiesc mai puțin de 254 mm pe an și cad mai ales vara în formă de ploi torențiale.
Dezvoltarea agriculturii e posibilă doar cu irigare artificială. Aerul e uscat, vara temperatura
poate trece de 43оС. Iernile sunt reci și uscate, cu înghețuri în ianuarie și februarie, deși
temperatura, de regulă, nu coboară sub zero grade.
Iarna
Vara
Flagstaff, Arizona
-9оС
24оС
Fenix, Arizona
9оС
41оС
о
Los Angeles, California
9С
28оС
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Albuquerque, New Mexico
Santa Fe, New Mexico
Carson City, Nevada

-2оС
-7оС
-4оС

33оС
28оС
31оС

Vestul mijlociu
Regiunea cuprinde Dakota de Nord și Sud, Minnesota și mai departe până în centrul Texasului.
Este o zonă moderat uscată cu precipitații medii de aproximativ 610 mm pe an de-a lungul
graniței cu Canada și 813 mm în Texas. Plouă mai des la sfârșitul primăverii și începutul verii.
Iarna, la nord este foarte frig, iar vara foarte cald. Temperatura oscilează de la – 45оС iarna în
Dakota de Nord, până la 45оС vara în Texas.
Iarna
Vara
о
Des Moines, Iowa
-9 С
29оС
Topeka, Kansas
-7оС
31оС
Saint Paul, Minnesota
-12оС
27оС
о
Kansas City, Missouri
-4 С
30оС
Bismarck, Dakota de Nord
-16оС
29оС
о
Lincoln, Nebraska
-9 С
31оС
Oklahoma City, Oklahoma
-3оС
34оС
Pierre, Dakota de Sud
-13оС
32оС
о
Austin, Texas
4С
36оС

Nord-est
Regiunea cuprinde toate statele la est de linia care unește lacul Superior cu munții din Texas și
la nord de linia care unește Missouri și New Jersey. Regiunea este moderat umedă.
Precipitațiile medii oscilează între 760 mm și 1270 mm pe an. Iernile sunt foarte reci, cu multă
zăpadă. Vara temperaturile oscilează de la moderate la toride, cu umiditate sporită în centrul
regiunii. Temperatura medie oscilează între - 18оС și 0оС iarna, și 25-35оС vara.
Iarna
Vara
о
Hartford, Connecticut
-7 С
28оС
Chicago, Illinois
-9оС
29оС
Indianapolis, Indiana
-7оС
32оС
о
Frankfort, Kentucky
-5 С
31оС
Portland, Maine
-9оС
27оС
Boston, Massachusetts
-4оС
27оС
о
Lansing, Michigan
-9 С
29оС
Saint Louis, Missouri
-4оС
31оС
о
Concord, New Hampshire
-12 С
27оС
Albany, New York
-9оС
28оС
New York, New York
-2оС
31оС
о
Columbus, Ohio
-6 С
31оС
Philadelphia, Pennsylvania
-4оС
30оС

48

Providence, Rhode Island
Nashville, Tennessee
Montpelier, Vermont
Charleston, Virginia de Nord
Madison, Wisconsin

-6оС
-1оС
-13оС
-3оС
-11оС

27оС
32оС
27оС
30оС
29оС

Sud-est
Această regiune cuprinde toate statele la est de linia care trece de la lacul Superior până la arcul
montan al Texasului și la sud de linia care unește Missouri și New Jersey. Această regiune este
moderat ploioasă. Cantitatea medie de precipitații oscilează de la 760 mm până la 1270 mm.
Precipitațiile cad anul împrejur; iarna este blândă, cu puțină zăpadă în nordul regiunii. Vara
este însorită și caldă, cu temperaturi de la 25оС până la 35оС.
Iarna
Vara
о
Montgomery, Alabama
2С
32оС
о
Little Rock, Arkansas
2С
35оС
Washington, districtul Columbia
-1оС
35оС
о
Wilmington, Delaware
-4 С
28оС
Miami, Florida
16оС
31оС
Tallahassee, Florida
6оС
32оС
о
Atlanta, Georgia
2С
32оС
Baton Rouge, Louisiana
6оС
34оС
Baltimore, Maryland
-4оС
32оС
о
Jackson, Mississippi
2С
33оС
Raleigh, Carolina de Nord
-1оС
31оС
о
Trenton, New Jersey
-2 С
31оС
Columbia, Carolina de Sud
2оС
33оС
Houston, Texas
6оС
35оС
о
Richmond, Virginia
-2 С
30оС

Alaska
Clima este foarte variată. Clima pe coasta de sud-est este, de regulă, moderată și ploioasă. Vara
în centrul regiunii este scurtă și toridă, zilele sunt lungi, iar iernile foarte reci. Temperatura
variază de la -35оС iarna, până la 32оС vara. Precipitațiile variază de la 3800 mm și mai mult la
sud-est și pe litoralul coastei Alaska, până la 150 mm în regiunea Arctică.
Anchorage, Alaska
Fairbanks, Alaska
Juneau, Alaska

Iarna
-12оС
-23оС
-4оС
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Vara
18оС
18оС
18оС

Insulele Hawai
Pe insule, anul împrejur clima este moale, cu temperaturi cuprinse în 20оС și 30оС. Cantitatea
precipitațiilor sub formă de ploaie variază de la 2540 mm și mai mult în zonele muntoase, până
la 254 mm în depresiuni.
Iarna
Vara
Honolulu, Insulele Hawai
18оС
29оС

Contact American Councils România:
Eliza Chirilă
Country Representative
0769 696 698
romania@americancouncil.eu

50

