WATAGUIDE

ПРЕДИ ДА СЕ ОТПРАВИШ ЗА ЛЕТИЩЕТО,
УВЕРИ СЕ, ЧЕ НЕ СИ ЗАБРАВИЛ
Не забравяй да вземеш /оригинали
на следните документи/
Международен паспорт
Виза
DS-2019
Работна оферта
Самолетен билет
Застрахователна полица
Лична карта
Шофьорска книжка / ако имаш такава/
Social Security Card /ако вече си бил в САЩ/
WAT a Guide
Джобни пари
Лични ценности

Копия, които да
носиш със себе си
3 бр.
3 бр.
3 бр.
2 бр.
2 бр.
1 бр.
2 бр.
2 бр.
1 бр.

Копия при
родителите ти
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

Когато пристигнеш в САЩ,
не забравяй
Да се обадиш вкъщи
Да се регистрираш в SEVIS
Да кандидатстваш за Social Security Number
Всеки месец да се свързваш със спонсориращата си организация

съдържание
ИМАМ РАБОТНА ОФЕРТА/РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА
КАКВО СЛЕДВА?
2
2
3
3-4
5-6
6-7

Self-Arranged
Premium Placement
Квартира
Подготовка за визово интервю
Визово интервю
Избор на самолетен билет за Work and Travel

8
9
9
10 - 11

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
DS2019
J-1 Visa
I -94
Медицинска застраховка

12
13
14 - 15
16

ПЪТУВАНЕ ДО САЩ
Куфарът
Полетът до САЩ
На летището в САЩ
Пътуване в САЩ до работодателя

17
18 - 19
20 - 21
22
23
24
25

ПРИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Задължения при работодателя
Кандидатстване за Social Security Number
W-4 и I-9
Започване на работа
Осребряване на чекове и откриване на банкова сметка
Втора работа и данъци
Културен шок

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
26 Съвети за безопасност
27 Пътуване извън САЩ
28 - 30 В края на програмата
31 ВАЖНИ КОНТАКТИ
32 - 33 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
34 МАГИСТРАТУРА В ЧУЖБИНА

TABLE OF CONTENTS
36
36
37
37 - 38
39
39
40
41
41
42

AFTER THE JOB INTERVIEW
Self-Arranged
Premium Placement
Housing Information
Visa Interview Orientation
Visa Interview
Airplane Ticket for Work and Travel
IMPORTANT DOCUMENTS
DS 2019
J-1 Visa
I-94
Medical Insurance

TRAVELING TO THE STATES
42 Your Luggage
43 Your Flight
44 US Airport
45
46
47 - 49
49 - 50
51
51
52

TRAVELING IN THE STATES
Arriving at your employer
SEVIS Registration
Applying for Social Security Number
W-4 and I-9
Starting work
Cashing checks and opening a bank account
Second job and US taxes

USEFUL INFORMATION
53 Bike safety
53 Emergency Situations
53 Sales Tax
54 QUESTIONS AND ANSWERS
55 TRAVELING OUTSIDE THE STATES
56 IMPORTANT CONTACTS

1

Имам работна оферта/разрешително
за работа - какво следва?
Ако участваш в програмата в опцията Self-arranged
/със собствена работна оферта/
1

След като разполагаме с работната ти оферта, ние изпращаме
цялата информация към спонсориращата организация INTRAX, с
което започва процесът по валидирането й. Междувременно от теб
се изисква да влезеш в профила си в MyIntrax, където да се запознаеш с
Terms&Conditions и да ги подпишеш, както и да завършиш
ориентацията, която ще те преведе през най-важните моменти от
Програмата.
* В случай, че твоят спонсор не е Intrax, моля обърни се към
Orange консултантите си, за да получиш повече информация за тази стъпка.

2

След като завършиш тази стъпка, можеш да следиш за издаването
на DS-2019 в профила си на my.orange.bg.

3

След като получим твоя DS-2019, от теб се изисква да заплатиш
втората вноска от програмата си. Сметката, по която трябва да
направиш превода, можеш да откриеш в договора, който си подписал
с нас.
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Следващата стъпка е подготовката на документите ти за визово
интервю. Повече информация за това отново можеш да намериш на
my.orange.bg или в секцията Подготовка за визово интервю.
Ако участваш в програмата в опцията Premium Placement
/с работна оферта от Orange/
Ако вече си преминал през интервюто за работа и си нает,
има няколко стъпки, които да следваш:

1

Няколко дни след интервюто си за работа ще видиш цялата
информация по работната ти оферта онлайн в профила ти в MyIntrax.
След като се запознаеш с нея, трябва да подпишеш офертата, с
което се съгласяваш отново с условията по нея. Освен с нея, трябва
да се запознаеш с Terms&Conditions и да ги подпишеш, както и да
завършиш ориентацията, която ще те преведе през най-важните
моменти от Програмата.
* В случай, че твоят спонсор не е Intrax, моля обърни се към
Orange консултантите си, за да получиш повече информация за тази стъпка.

2

След като си преминал успешно през интервюто за работа, от теб
се изисква да заплатиш втората вноска от програмата си.
Сметката, по която трябва да направиш превода, можеш да
откриеш в договора, който си подписал с нас.

3

След като си изпълнил предходните 2 стъпки, можеш да следиш за
издаването на DS-2019 в профила си в my.orange.bg.

4

След като получим твоя DS-2019, можеш да започнеш да подготвяш
документите си за визово интервю. Повече информация за това ще
откриеш на my.orange.bg или в секцията Подготовка за визово
интервю.

2

Квартира
В случай че работната ти оферта не включва осигуренa
квартира, ето няколко съвета от нас какво да направиш и с
какво да внимаваш докато търсиш:
1

Намирането на място за живеене преди да заминеш е изключително
важна стъпка. Съветваме те да не разчиташ на това да си намериш
постоянна квартира след като пристигнеш в Щатите. Много насоки
и различни опции за хаузинг можеш да намериш в работната ти
оферта в профила ти в MyIntrax. Информацията там постоянно се
актуализира, така че не забравяй да я проверяваш често.

2

Друга опция за намиране на къщи/апартаменти под наем е сайтът
www.craigslist.org. Там се свързваш директно с човека, който отдава
имота и договаряте условията за използването му. Съветваме те,
ако си се спрял на къща или апартамент, да обсъдиш опцията със своя
консултант, преди да предприемеш каквото и да било плащане.

3

Списък със студентите, наети от твоя работодател, както и тези,
които ще пътуват с твоя полет, можеш да откриеш на my.orange.bg
Там имаш възможност да се свържеш с тези хора, за да започнете
търсенето заедно или просто, за да обмените опит. Не забравяй
също, че можеш да разчиташ и на своите Orange консултанти за още
съвети и напътствия.
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Не на последно място те съветваме да не превеждаш пари
предварително по сметки в Щатите. Освен, ако не си напълно
сигурен в намеренията на човека отсреща, избягвай предлащането
на каквито и да е суми преди да се запознаеш на място с квартирата.

Подготовка за визово интервю
След издадено разрешително за работа предстои твоята ориентация за
визово интервю. Тя ще ти бъде насрочена от консултант в офиса, в
който си записан и ще се проведе в удобен за теб ден и час. Информация за
необходимите документи, които трябва да подготвиш преди
ориентацията ще намериш в твоя личен профил на my.orange.bg.
Много е важно да следваш качените в профила ти инструкции и да
подготвиш всички документи, преди да се явиш на ориентацията. След
проверка на документите, ние ще можем да ги депозираме в
Консулството и да запазим дата и час за твоето визово интервю.
Необходими документи, които трябва да предоставиш
на ориентация за визово интервю:
1

Оригинал на международен паспорт.

2

Попълнен DS160 – онлайн формуляр. Линк за достъп и инструкции
за попълване ще откриеш в своя профил в my.orange.bg.

3

Актуална цветна снимка – формат 5х5; един брой.

4

Разписка за заплатена такса за визово интервю – таксата за
визовото интервю се внася в Първа Инвестиционна Банка. Линк за
достъп до вносна бележка ще бъде качен в профила ти в my.orange.bg.
3

5

Едно копие от работната ти оферта – ако си записан в
програмата в опция Premium Placement, може да откриеш копие на
работната ти оферта в своя профил в my.orange.bg.

6

Едно уверение от университета – в уверението трябва да
пише, че си студент редовно обучение, записал текущия семестър
на учебната 2016/2017. Издава се да послужи пред Консулството на
САЩ.

7

Оригинал на студентска книжка – препоръчително е в
студентската ти книжка да са вписани всички оценки от
изпитите, които си положил до момента. Ако имаш ненанесени
оценки е добре да извадиш и академична справка.

8

Копия на всички предишни визи за САЩ – ако имаш такива.

9

Бележки за платени втора вноска по програма и депозит
за самолетен билет

10

Копия от W2 или от последни чекове от предишни
WAT работодатели

11

Копие на SEVIS FEE Receipt – инструкции за принтирането
й ще откриеш в личния си профил в my.orange.bg.

Как протича ориентацията?
Добре е да си отделиш поне 1 час за своята ориентация. По време на
ориентацията, твоят консултант ще провери документите ти и ще
се увери, че са готови за депозиране в Консулството.
След това ще получиш и важна информация за:
Локацията на консулството на САЩ и начини за придвижване до там
Начин на протичане на самото визово интервю
Примерни въпроси за визово интервю
В края на ориентацията ще получиш копие на Confirmation page за
успешно попълнен формуляр DS-160. Копието трябва да е подпечатано
от Orange и трябва да го носиш със себе си на самото визово интервю.
Още полезни съвети за твоето визово интервю, споделени лично от
вице-консул Емания Блум, ще откриеш и в ютюб канала ни на
youtube.com/orangebgtv.
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Визово интервю
ВАЖНО! Дата и час
НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ОРИЕНТАЦИЯТА ТИ ЗА ИНТЕРВЮ, НИЕ ЩЕ
СЕ СВЪРЖЕМ С ТЕБ, ЗА ДА ТЕ УВЕДОМИМ ЗА ТВОЯТА ДАТА И
ЧАС ЗА ВИЗОВО ИНТЕРВЮ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ И В
ТВОЯ ЛИЧЕН ПРОФИЛ В MY.ORANGE.BG.
МНОГО Е ВАЖНО ДА СПАЗИШ ДЕНЯ И ЧАСА НА СВОЕТО
ВИЗОВО ИНТЕРВЮ, ЗАЩОТО, АКО ГО ПРОПУСНЕШ, ТО МОЖЕ ДА
БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНО ЗА ДРУГА ДАТА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО
УВАЖИТЕЛНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ.
СЪВЕТВАМЕ ТЕ ДА СИ ПРЕД СГРАДАТА НА КОНСУЛСТВОТО НА
САЩ ОКОЛО 30 МИНУТИ ПРЕДИ ЧАСЪТ ТИ НА ИНТЕРВЮ. СЪС
СЕБЕ СИ ТРЯБВА ДА НОСИШ СВОЯТА ЛИЧНА КАРТА И КОПИЕ НА
CONFIRMATION PAGE / ДОКУМЕНТ ДАДЕН ТИ ОТ ТВОЯ
КОНСУЛТАНТ ПО ВРЕМЕ НА ОРИЕНТАЦИЯТА ТИ ЗА ВИЗОВО
ИНТЕРВЮ/.
ПРЕД СГРАДАТА НА КОНСУЛСТВОТО НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ
СРЕЩНЕШ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО ЩЕ КОМЕНТИРАТ
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИМ ИНТЕРВЮТА. СЪВЕТВАМЕ ТЕ ДА ЗАПАЗИШ
СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ ПОДДАВАШ НА НАПРЕЖЕНИЕТО.
ТОВА КАК ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИШ НА ИНТЕРВЮТО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ
И САМО ОТ ТЕБ!

Как протича интервюто?
Малко преди часът на твоето интервю, ще бъдеш уведомен от
охранителите, че можеш да влезеш в сградата на Консулството. На
влизане ще трябва да покажеш своя документ за самоличност и ще
преминеш щателна проверка на багажа. Именно затова те съветваме
да носиш минимално количество багаж и неща със себе си, за да не си
създаваш допълнително напрежение при проверката.
Ще бъдеш помолен да изключиш телефона си и да го оставиш при
охранителите в специално гише. Ще получиш индивидуален номер,
срещу който на излизане ще получиш обратно и мобилния си телефон.
След проверката ще бъдеш допуснат до самата сграда на
Консулството. Вътре ще се наредиш на опашка, за да ти бъдат взети
отпечатъци и от двете ръце. След това ще получиш пакета си с
документи и трябва да изчакаш, за да бъдеш извикан на едно от
гишетата за интервю.
По време на самото интервю:
Запази спокойствие
Ако не чуеш даден въпрос, помоли консула да го повтори
Усмихвай се
Не лъжи
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Как ще получиш обратно визата си?
Ако не получиш обратно своя паспорт след края на интервюто
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ти си взел виза!
Своя паспорт с визата в него ще можеш да получиш след около 3 дни в
офис на ТНТ / повече информация ще получиш от твоя консултант/.
След като вземеш своята виза е необходимо да посетиш своя Orange
офис, за да направим копие на визата ти.
Остава само да закупиш своя самолетен билет /ако все още не си го
направил/ и да отпътуваш към страната на неограничените
възможности.

Избор на самолетен билет
за Work and Travel
Самолетният билет е неразделна част от цялото Work and Travel
преживяване и за това предоставянето на най-подходящ вариант за
пътуване е част от ангажиментите на Orange към участниците в
програмата. Гордеем се, че бяхме първата агенция в България, която
договори специални тарифи с големите авиокомпании, така че
участниците да имат достъпни и съобразени с изискванията на
спонсориращите организации и Държавния департамент самолетни
билети.
Правилата, без които не може
Съобразявайки какъв самолетен билет ти трябва, имай предвид, че
Държавния департамент изисква да кацнеш в най-близкото до
работодателя ти международно летище. Освен това Имиграционните
власти имат изисквания колко дни преди визата могат да те допуснат
в САЩ, за това е най-добре, преди да правиш планове, да се посъветваш
със своя Orange консултант. Заедно ще попълните Заявление за
самолетен билет, документът необходим, за да можем да намерим найдобрата оферта за теб.
Всичко, което трябва да направиш
Процесът по избор и издаване на самолетен билет за WAT е отделен от
кандидатстването за виза и може да се различава, в зависимост от
това кога си се записал в програмата. Но най-често започва с внасяне на
депозит още при подготовката на документите, необходими за
кандидатстване за виза.
Следва попълване на Заявление за самолетен билет, описваш
предпочитанията си, както и желаната дата за връщане - съобрази
максимално добре кога приключва ангажиментът ти към
работодателя, искаш ли да пътуваш след това и за колко време, така че
да можеш да избегнеш промени на датата на връщане. Въпреки, че
промени са възможни, много често поради натовареността си през
лятото и есента, авиокомпаниите изискват допълнителни такси. Така
дори и да имаш издаден билет, който позволява смяна на дата, без
глоба, все пак може да се наложи да доплатиш известна сума, наложена
от промяна на летищни такси например.
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Най-добре е да уредиш пътуването си възможно най-рано. Причините са
две: повече свободни места, на по-добра цена. Това важи в още по-голяма
степен за дестинации в Alaska, Illinois и District of Columbia. Обикновено
договорените тарифи за студенти влизат в сила през януари или
февруари, тогава е добър момент да закупиш билeта си. Не се
притеснявай, ако все още нямаш виза, защото всички билети по
програмата имат клауза за възстановяване в случай, че ти бъде
отказана виза.
По това време можеш да планираш дори кратък престой в Европа,
който да ти даде възможност да разгледаш някоя столица за ден-два.
Идеи можеш да откриеш на blog.orange.bg, в секцията пътуване след
WAT.
Поинтересувай се от програмата за лоялност на авиокомпанията, с
която ще летиш. Повече информация можеш да откриеш на:
http://bit.ly/airline-loyalty.
След като избереш пътуването си, ще получиш информация за това
колко дни имаш, за да заплатиш билета си. Важно е да спазиш този срок,
защото в противен случай билетът ти може да отпадне.
Достъп до важна информация за билета ти и авиокомпанията, с която
летиш ще откриеш в личния си профил в my.orange.bg. А приложението
Trip it дава лесен начин да следиш всичко за полета си от мобилния си
телефон.
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ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

DS-2019

DS-2019 е документът, който ти дава право, заедно с издадената ти
вече J-1 виза, да влезеш законно в САЩ. Датите, отбелязани в т. 3 на
този документ, определят периода, през който можеш да работиш в
САЩ. След изтичане на работния ти период можеш да пребиваваш на
територията на САЩ още 30 дни, но само с цел туризъм. Не забравяй
обаче, че ангажиментите ти като студент редовно обучение са с
приоритет. Затова те съветваме да се прибереш в България навреме
за първите ти учебни занятия.
DS-2019 е индивидуален. Освен личните ти данни и продължителността
на работния ти период, в него се упоменава коя е фирмата-спонсор на
програмата ти, както и твоят уникален идентификационен номер в
системата SEVIS (DS-2019 number = SEVIS ID). Твоята спонсорираща
организация изпраща този документ на нас, а ти ще го получиш след
интервюто си за виза. Документът се подписва както от оторизиран
представител на фирмата-спонсор, така и от интервюиращия те
консул на САЩ.

ВАЖНО!
ЗА ДА ВЛЕЗЕШ В САЩ, Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИШ КАКТО
DS-2019, ТАКА И СВОЯТА J-1 ВИЗА - ТОВА СА ДВА НЕРАЗДЕЛНИ
ДОКУМЕНТА! ЗАТОВА, ПРЕДИ ДА СЕ ОТПРАВИШ КЪМ ЛЕТИЩЕТО,
НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА ПРОВЕРИШ ДАЛИ СИ ВЗЕЛ ОРИГИНАЛА НА
СВОЯ DS-2019 В РЪЧНИЯ СИ БАГАЖ!
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ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

J-1 Visa

Това е входен документ за
САЩ, който ще бъде поставен
в международния ти паспорт
след успешно интервю за виза.
Issue date е датата, на която
визата е положена в паспорта
ти (обикновено това е датата
на визовото ти интервю).
Expiration Date в почти всички
случаи е краят на работния ти
период, отбелязан в т. 3 на DS2019.

I-94
Когато кацнеш на първото
международно летище в САЩ,
ще преминеш през проверка
при U.S. Customs and Border
Pro t e c t i on ( I m m i g ra t i on ) .
Служителят ще сканира
паспорта ти и данните ти ще
бъдат автоматично въведени
в системата на тази служба,
включително на коя дата и с
какъв тип виза влизаш в
страната, както и колко дълго
можеш да останеш.
Веднага след тази процедура можеш да изтеглиш своя I-94 на следния
адрес: http://1.usa.gov/Rm259V.
Категорията виза и датата на влизане в страната не се въвеждат. Ако
имаш възможност, направи го още докато си на летището (не забравяй,
че използването на мобилен интернет в роуминг, предоставен от
български оператор, е изключително скъпо и не го препоръчваме). Ако
електронната версия на I-94 не може да бъде свалена, те съветваме да
потърсиш за съдействие служба “Deferred Inspection” на летището. Ако
нямаш възможност да изтеглиш електронния I-94, преди да отпътуваш
за работодателя си, и в продължение на дни системата не ти го
зарежда, обади се на U.S. Customs and Border Protection на телефон 1 877
227 5511.
Този документ ще ти е необходим при кандидатстване за Social Security
Number и при регистриране в SEVIS.
НАУЧИ ВСИЧКО ЗА НОВАТА I-94 ФОРМА В БЛОГА НА ORANGE
bit.ly/novatai94
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МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА
Като участник в програма Work & Travel USA на Orange, ще имаш достъп
до информация за своята застраховка в своя личен профил на
my.orange.bg. Там ще откриеш всички детайли за покритието на
застраховката и начина на използването й.
Ти си застрахован в българската застрахователна компания UNIQA Life
Insurance (www.uniqa.bg).
Застраховката покрива работния период на програмата ти (посочен в
т. 3 на DS-2019), но не и 30-дневния период за туризъм, от който можеш
да се възползваш след изтичане на твоя DS-2019. Ако желаеш да се
застраховаш допълнително за дните след края на работния си период,
моля, свържи се със своя Orange офис по имейл или телефон.
Застрахователят покрива всички необходими разходи, извършени от
застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен
престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение,
болест или злополука, възникнали по време на действието на
застраховката, в размер до посочения в полицата лимит.
Важно е да знаеш, че застраховката ти не покрива: зъболечение;
общомедицински прегледи; предварително съществуващи заболявания
или състояния; травми при пътнотранспортни произшествия, ако ти
си шофирал; болести, предавани по полов път; практикуване на опасни
спортове; управляване на моторно превозно средство без валидни
документи за правоуправление; медицински прегледи и изследвания, при
които не е диагностицирано заболяване или злополука; употреба и
въздействие на опиати, наркотици, алкохол и др.
Подробна информация за покритието на застраховката ще намериш в
съответната застрахователна брошура, която е публикувана и в
личния ти профил в my.orange.bg.

ВАЖНО!
ЗАПОЗНАЙ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО С ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО
НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА,
ЗА ДА ЗНАЕШ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ В
СЛУЧАЙ, ЧЕ ТИ СЕ НАЛОЖИ ДА
ПРИБЕГНЕШ ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ!
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Накратко - най-важните неща,
които трябва да знаеш, са
1

Ако имаш нужда от медицинска помощ, незабавно се свържи с
асистанс компанията Coris Internatonal на следните телефонни
номера в България: 011 359 2 950 50 10 или 011 359 2 950 50 11.

2

Обясни им какво точно се е случило.

3

Те ще те насочат към медицинско заведение в района, в който се
намираш.

4

Предостави Dear Doctor Letter и копие от застрахователната си
полица на служител на болницата, в която се лекуваш.

5

В зависимост от типа лечебно заведение, което посещаваш, има
сума за самоучастие, която трябва да заплатиш. Тази сума е
упомената в застрахователната ти полица и в допълнителната
информация към нея.

6

Ако по изключение сам си заплатил дължимата на клиниката сума
(изключва се самоучастието, което е за твоя сметка), изискай от
лечебното заведение всички документи, свързани с постъпването
и лечението ти (т.е. анамнеза, епикриза, резултати от
изследвания, фактури и т.н.), за да ги предоставиш на ”ЗК УНИКА
Живот” АД най - късно до 5 дни след завръщането ти в България.

7

За всякаква допълнителна информация относно застраховката ти
можеш да се свържеш с Coris International или със своя Orange офис.
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ПЪТУВАНЕ ДО САЩ
Куфарът
Голямото пътуване започва с подреждането на багажа.
За да си спестиш главоболия след това - окомплектовай разумно.
Авиокомпаниите имат ограничения на теглото на
безплатно превозвания багаж и брой чанти:

Авиокомпания

Чекиран багаж

Ръчен багаж

Air France, KLM, Delta Airlines

23 кг / 1 куфар

12 кг

Alitalia

23 кг / 1 куфар

8 кг

British Airways

23 кг / 1 куфар

23 кг

Bulgaria Air

23 кг / 1 куфар

10 кг

Lufthansa

23 кг / 1 куфар

10 кг

Turkish Airlines

23 кг / 2 куфара

12 кг

Etihad Airways

23 кг / 2 куфара

8 кг

Iberia

23 кг / 1 куфар

8 кг

Ако куфарите ти надвишават тези лимити, ще се наложи да заплатиш
такса за свръхбагаж. Имай предвид, че посоченото по-горе тегло НЕ се
отнася за вътрешните полети на територията на САЩ.
Избери голям куфар, но не взимай много вещи. Този куфар ще бъде с теб
през цялото ти пътуване и не бива да е твърде тежък. Освен това,
краят на престоя в САЩ винаги е свързан с пазаруване и е добре да си
оставил достатъчно празно място за покупки!
В чекирания багаж вземи дрехи, които са подходящи за климата и
мястото, където ще работиш. Ако ще носиш електрически уреди
(електрическа самобръсначка например) със себе си, задължително се
увери, че могат да работят в американската електрическа мрежа (110
V). В големия куфар е добре да вземеш и ограничен брой лекарства като
аспирин, аналгин, антибиотици и др. Задължително обаче трябва да
знаеш предназначението на всяко едно от тях и да го разясниш при
евентуална проверка на багажа. Ако си навършил 21 години, можеш да
носиш със себе си една бутилка алкохол и два стека цигари.
В ръчния си багаж вземи електрониката, която смяташ да използваш телефон, таблет, фотоапарат и др. Контролните власти имат
изискване всяко от устройствата, които пренасяш, да има
достатъчен заряд в батерията, за да можеш да го включиш
непосредствено преди полета. Добре е със себе си да вземеш чифт
дрехи и бельо, в случай че чекираният ти куфар се загуби. В ръчния багаж
е забранено пренасянето на остри предмети, в това число ножици,
нокторезачки, пилички за нокти, ножове, козметични несесери, чадъри.
Пренасянето на течности е ограничено. За актуална информация
относно ограниченията посети сайта на летище София:
sofia-airport.bg или на авиокомпанията, с която пътуваш.
Пренасянето на храна е забранено!
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ПОЛЕТЪТ ДО САЩ
Изискване на всички авиокомпании е да бъдеш на терминал
ЗАМИНАВАЩИ (терминал 2) на летище София поне два часа преди
самия полет. За полета можеш да се регистрираш предварително на
интернет страницата на авиокомпанията, с която летиш, или на
място на гишетата за check in. При самото регистриране е
достатъчно да представиш на служителя международния си
паспорт.
Ако не си избрал място в самолета предварително, можеш да го
направиш по време на check in. Мястото до прозореца се нарича
”window seat”, а това до пътеката ”isle seat”. По-ранната регистрация
ти дава възможност да избираш между повече места.
В повечето случаи можеш да се регистрираш за всичките полети от
пътуването си, а също така можеш да изпратиш чекирания си куфар
до крайната дестинация. Попитай служителя дали това е възможно,
защото представлява голямо удобство. Желателно е на куфара си да
поставиш стикер с името си и с адреса на квартирата или на
работодателя си в САЩ, за да може при евентуално забавяне или
загубване на багажа, служителите на летището да знаят къде точно
да го изпратят.
Не оставяй чекирането за последния момент, когато има големи
опашки и рискуваш да изпуснеш полета си!
След регистрацията за полета ще те информират на кой изход (Gate)
ще бъде самолетът ти и ще получиш бордна карта (Boarding Pass), на
която са отбелязани:
превозвач (Carrier)
номер на полет (Flight Number)
изход, от който излита самолетът (Gate)
час на качване на пътниците (Boarding Time)
място в самолета (Seat)
Бордната карта се предоставя на служителя на авиокомпанията,
посрещащ те на изхода, от който излита твоят самолет. Ето какво
представлява тя и каква информация отразява:
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ПОЛЕТЪТ ДО САЩ
Следи информацията за своя полет на електронните табла,
разположени из летището. Излитащите полети (departures) са
подредени по час на излитане, можеш да намериш своя по номер на
полет и дестинация. Имай предвид, че до една и съща дестинация може
да има повече от един полет. В колоната статус на полета можеш да
видиш моментното състояние на полета ти, като Check in сигнализира
за начало на регистрацията за полета, a Boarding - че е започнало
качването на пътниците. Увери се, че знаеш как да стигнеш до
съответния изход, тъй като големите международни летища имат
десетки изходи и дори изградена метро мрежа за придвижване между
терминалите!
В самолета ще те посрещнат стюардите на полета и ще те насочат
към твоето място. Преди излитане ще бъдеш информиран за
стандартите за сигурност на съответната авиокомпания (Safety
Standards) - изслушай ги внимателно и ги запомни, дори и да си пътувал
често.
По време на полета от София на пътниците се сервират закуска,
освежителни напитки и др. На презокеанския полет се сервират
закуска и обяд или вечеря. Те са включени в цената на самолетния билет.
Ако имаш вътрешен полет на територията на САЩ, на него
обикновено сервират леки закуски, а обяд или вечеря се заплащат
допълнително.

ВАЖНО!
ТВОЕТО ПЪТУВАНЕ ДО САЩ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С МИНИМУМ
ЕДНО ПРЕКАЧВАНЕ. АКО ПЛАНИРАШ ДА ИЗЛЕЗЕШ ОТ ЛЕТИЩЕТО,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИНФОРМИРАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА
РАЗПИСАНИЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТ ТЕБ ТРАНСПОРТ ЗА
ВРЪЩАНЕ НА НЕГО И БЪДИ НА СЪОТВЕТНИЯ ИЗХОД (GATE) ПОНЕ
ДВА ЧАСА ПРЕДИ САМИЯ ПОЛЕТ ДО САЩ.

НА ЛЕТИЩЕТО В САЩ
На първото международно летище в САЩ, на което кацнеш, ти
предстои да преминеш паспортна проверка. На служител на
имиграционните власти трябва да представиш международния си
паспорт и оригинала на формуляр DS-2019. Освен това ще ти бъдат
снети биометрични данни (пръстови отпечатъци и сканиране на
ириса) и ще ти бъдат зададени въпроси, свързани с пътуването ти до
САЩ, на които трябва да отговориш ясно и с респект.
На големите летища често има струпване на много хора, затова е
възможно да се наложи да изчакаш. Имай предвид, че правенето на
снимки в тази зона е строго забранено, така че изчакай с ъпдейта на
Instagram профила си, докато преминеш всички формалности.
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След паспортната проверка е необходимо да се придвижиш до
лентата, на която се разтоварва багажът от полета ти – следвай
табелите Baggage Claim и намери багажната лента (luggage belt) за
своя полет.
Ако багажът ти е загубен, се обърни към представител на своята
авиокомпания на гише изгубен багаж. В подобен случай се налага
попълването на формуляр, в който да посочиш адрес за доставяне на
куфарите (авиокомпанията е длъжна да направи това) и телефон за
връзка с теб. Съветваме те да предоставиш точния адрес и телефон
на работодателя си.
След като вземеш багажа си, ще преминеш през митническа проверка.
Напомняме ти, че пренасянето на храна (месо, сирене, плодове,
зеленчуци, ядки, семена и др.) е забранено. Това включва и храната в
самолета, така че ако ти е останал плод от закуската, не се изкушавай
да го вземеш за по-късно. Освен солена глоба, можеш да си навлечеш и
доста неприятности с властите.
По време на митническата проверка трябва да предоставиш своята
митническа декларация. В нея упоменаваш лични данни, адрес в САЩ,
полет, с който пристигаш, и дали пренасяш някои от изброените
стоки. Обърни внимание на въпрос №8 – дали си посещавал други
държави по време на същото пътуване. На него е по-добре да напишеш
държавата, в която си направил прекачване, дори да е било само за
няколко часа. Не използвай съкращения. На 15-ти въпрос попълни само
частта Visitor, като обикновено се попълва 0.

ВАЖНО!
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ АКО ВЪЗНИКНЕ ПРОБЛЕМ МОЖЕШ ДА
СЕ ОБЪРНЕШ КЪМ СЛУЖИТЕЛ НА ЛЕТИЩЕТО ИЛИ НА
КОЯТО И ДА Е АВИОКОМПАНИЯ.
Съветваме те след митническата проверка да се обадиш на
родителите си, за да не се тревожат за теб.
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ПЪТУВАНЕ В САЩ до работодателя
Едва малка част от работодателите предлагат посрещане на летище
за Work and Travel участниците си. Ако твоят работодател предлага
това, уточни с него всички детайли – с кой полет пристигаш, в колко
часа се очаква да кацнеш и на кой терминал. Това не е често срещана
практика и те съветваме да засвидетелстваш благодарност и да не
злоупотребяваш с нея.
В повечето случаи обаче сам трябва да организираш пътуването си,
след като кацнеш в САЩ. Сайтът на всяко от големите летища в
страната дава информация за обществения транспорт до градовете,
които летището обслужва. Запознай се с разписанията и маршрутите
предварително.
Достъпен начин за пътуване предлагат автобусните линии Grеyhound.
Те са и едни от най-предпочитаните варианти от студентите. Когато
закупуваш билет, уточни имената на града и щата, до които пътуваш.
При по-дълги разстояния често се налага да смениш автобуса (stop over).
Попитай шофьора дали това е необходимо при твоето пътуване и го
помоли да ти напомни, когато пристигнете на съответната
автогара. Можеш да закупиш билет от сайта им www.greyhound.com.
В някои региони ж.п. компанията Amtrak предлага най-удобни връзки.
Имай предвид, че влаковете в САЩ закъсняват често, а билетите са поскъпи в сравнение с автобусния транспорт. Можеш да закупиш билет и
да видиш разписанията на www.amtrak.com.
Вътрешен полет, особено с някоя от местните lowcost компании, може
да се окаже удобна и изгодна алтернатива. Обърни се към своя Orange
консултант за съдействие.
Ако наемаш автомобил, трябва да знаеш, че повечето големи вериги
Alamo, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Hertz, National и Thrifty предлагат
отстъпки, ако резервираш възможно най-рано. Имай предвид, че
повечето имат допълнителна такса за шофьори под определена
възраст, както и ако оставиш автомобила в друг техен офис. За
наемането на кола е необходима валидна кредитна карта.
Добре е когато планираш пътуване на територията на САЩ да
сравняваш възможно най-много варианти. Добър инструмент за това
предлага www.rome2rio.com.

ЧЕТИ В БЛОГА НА ORANGE
СЪВЕТИ ЗА ОТЛИЧНО ПЪТУВАНЕ ДО САЩ: bit.ly/patuvaneto
АКТУАЛНИ ИДЕИ ЗА ПЪТУВАНИЯ И ЗАБАВЛЕНИЯ В
НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ WAT РЕГИОНИ: bit.ly/wat-travels
БАХАМИТЕ – ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА ОПЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
ИЗВЪН САЩ: bit.ly/patuvane-bahamas
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При работодателя

ТВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Регистрация в SEVIS
SEVIS е система, разработена от Държавния департамент, за да
поддържа актуална информация за всички чуждестранни студенти.
За да може фирмата-спонсор на твоята програма да поддържа добрия
ти статус в системата, ти трябва своевременно да я информираш
(чрез онлайн регистрация в сайта й) за:
Пристигането ти в САЩ
В рамките на 3 (три) календарни дни след влизането ти в САЩ трябва
да се регистрираш в SEVIS. Това става на интернет страницата на
твоята фирма-спонсор. Системата изисква да въведеш датата, на
която си влязъл в САЩ, номера на I-94 и адреса, на който пребиваваш.
Промяна на адреса
В рамките на 48 часа от настъпила промяна на адреса на
местопребиваване трябва да уведомиш фирмата-спонсор за новия си
адрес! Не се приемат пощенски кутии (Р.О. Box), както и адрес на
работодателя ти, освен ако не си настанен във фирмена квартира.
Промяна на местоработата
Смяната на работодател трябва да е предварително съгласувана и
одобрена от американската фирма-спонсор на програмата! Само
след получено разрешение от нейна страна можеш да напуснеш
работодателя си без негативни последици. Не забравяй да уведомиш
фирмата-спонсор за името и адреса на новия си работодател!

ВАЖНО!
ЦЕЛТА НА БАЗА ДАННИ SEVIS Е ДА ПРОСЛЕДЯВА
ДВИЖЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В САЩ И ДА РАЗПОЛАГА С
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ, А ТВОЯТА ВРЪЗКА СЪС
SEVIS Е ФИРМАТА-СПОНСОР. ЗАТОВА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АВТОМАТИЧНО
ВОДИ ДО ОБЯВЯВАНЕТО ТИ В OUT OF STATUS И
ЕДНОСТРАННО АНУЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ТИ!
НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВИЛА СЕ ДОКУМЕНТИРА
И ИМА ДЪЛГОСРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ.
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Кандидатстване за
Social Security Number

Всички хора, които имат законно право на работа в САЩ, могат да го
упражняват само със социално-осигурителен номер. Като участник в
програма за културен обмен, имащ право на работа, ти също трябва
да притежаваш такъв.
Използвай сайта на Social Security Administration, за да намериш найудобния им офис и да кандидатстваш за SSN: socialsecurity.gov/locator/.
Имай предвид, че в града, в който живееш, може да няма такъв офис и
тогава ще се наложи да кандидатстваш за SSN, преди да стигнеш при
работодателя си.
Необходими документи
1

Международен паспорт – оригинал + 1 копие

2

Виза – оригинал + 1 копие

3

Формуляр DS-2019 – оригинал + 1 копие

4

Работна оферта

5

Формуляр Social Security Application (SS-5)

6

Още един документ за самоличност със снимка
(лична карта, шофьорска книжка)
ПОЛЕЗНО!
В ОФИСА НА СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОМОЛИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ СИ КАНДИДАТСТВАЛ ЗА SSN.
ПОЛЕЗНО Е ДА СИ ЗАПИШЕШ ИМЕТО НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ТЕ
СЛУЖИТЕЛ, ДАТАТА, НА КОЯТО КАНДИДАТСТВАШ, АДРЕСА
НА СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ОФИС, КОЙТО ОБРАБОТВА
ДОКУМЕНТИТЕ ТИ, И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ТЯХ.
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SOCIAL SECURITY APPLICATION (SS-5)

Това е формуляр, нужен при кандидатстване за издаване на социалноосигурителен номер след пристигане в САЩ и направена
SEVIS регистрация.
Начинът за попълване на SS-5 е следният
На точка 1 напиши имената си така, както са изписани
в международния ти паспорт
На точка 2 не попълвай нищо
На точка 3 напиши името на града, в който си роден, както
се изписва в международния ти паспорт
На точка 4 попълни датата си на раждане в стандарт
mm/dd/yyyy (месец/ден/година)
На точка 5 направи отметка на ”Legal Alien Allowed to Work”
Постави съответните отметки на точки 6, 7 и 8. На точка 9А
попълни моминското име на майка си
На точка 9В не попълвай нищо
На точка 10А попълни трите имена на баща си. На точка
10В не попълвай нищо
На точка 11 направи отметка на “No”
Точки 12 и 13 остави непопълнени
На точка 14 впиши датата, на която подаваш документите си
На точка 15 остави телефонния номер на работодателя си
На точка 16 попълни адреса, на който желаеш да получиш
своята Social Security карта. Orange те съветва да попълниш
адреса на работодателя си
Подпиши се на точка 17
На точка 18 направи отметка на ”Self”. Не попълвай
нищо след точка 18
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SOCIAL SECURITY APPLICATION (SS-5)
Администрацията издава твоя SSN, след като направи справка в
SEVIS и тя покаже, че си се регистрирал успешно в системата и
програмата ти е активирана. Твоята спонсорираща организация
отговаря за текущото поддържане на статуса ти в програмата,
като за целта изисква определена информация от теб. Желателно е
да кандидатстваш за SSN, след като си се регистрирал в SEVIS.
За издаването на SSN са необходими около 4–6 седмици. По време на
процедурата по издаване на твоя SSN можеш да работиш законно
само при работодателя, посочен в офертата ти за работа.
Ако вече имаш издаден SSN при предишно участие в такава програма,
не е необходимо да кандидатстваш отново! Твоят SSN важи за цял
живот. Нужен ти е само документ, даващ право да работиш законно в
САЩ (например DS-2019, ако си с J-1 виза, I-129, ако си с Н2В виза).
Ако в рамките на 8 седмици не получиш своя SSN, свържи се с
администрацията на безплатния им телефон за информация 1 800 772
1213. А ако твоята социално-осигурителна карта по някаква причина
не пристигне на посочения от теб адрес, но си сигурен, че имаш
номер, помоли в офис на администрацията да ти я преиздадат или да
ти предоставят документ, че този номер е на твое име.

ЧЕТИ В БЛОГА НА ORANGE!
ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ТОЧКИ ЗА SSN: bit.ly/ssn15

Документи, които твоят работодател
ще изиска

При започване на работа
работодателят ти ще ти
предостави за попълване
два формуляра, свързани с
данъчно облагане – W-4 и I-9
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Тъй като данъчният ти статус в САЩ е Non-Resident ”Alien”,
а инструкциите за попълване на бланката W-4 са само за граждани
на САЩ, те съветваме да напишеш следното
На стр. 1, т. А и т. Н напиши 1 (единица)
Остави точки В, С, D, Е, F и G непопълнени
На стр. 1, т. 1 попълни четливо имената си, точно както са изписани
в международния ти паспорт. Съветваме те да посочиш нашия
фирмен адрес в България: ORANGE, PO Box 28, SOFIA,1421, BULGARIA
На т. 2 попълни своя SSN (ако все още не си го получил, остави това
поле непопълнено)
На т. 3 направи отметка на ”Single”
На т. 4 постави отметка, ако е необходимо. На т. 5 напиши 1 (едно)
На т. 6 попълни 0 (нула)
Т. 7 остави празна, ”НЕ ПИШИ EXEMPT”

I-9

I-9 EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION FORM – с него
уведомяваш федералното правителство на САЩ, че имаш законно
право да работиш. Попълни само секция 1 (Section 1) на този документ.
Съветваме те да го направиш по следния начин: напиши имената си
точно както са по паспорт, адрес в САЩ, дата на раждане, град, щат,
пощенски код и SSN. Направи отметка на ”An alien authorized to work
until”, след което препиши датата, до която е валиден твоят DS-2019.
Секции 2 и 3 (Section 2, Section 3) на този формуляр се попълват от твоя
работодател.
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Започване на работа
Препоръчваме ти да се запознаеш обстойно с изискванията на
работодателя си за облекло, поведение на работното място, фирмени
стандарти за обслужване на клиенти и др., и да ги съблюдаваш. Спазвай
седмичното си разписание, идвай навреме на работа, винаги бъди
учтив и се усмихвай – това са естествени неща за американската
култура!

ЧЕТИ В БЛОГА НА ORANGE!
Полезни съвети за работната етика
при твоя работодател: bit.ly/narabota

Получаване на заплата
Възнаграждението си ще получаваш под формата на чек (paycheck),
като най-често това става всяка седмица. Чекът, който получаваш, е
за предходната работна седмица, т.е. в края на втората седмица, в
която си работил, ще получиш чек за първата и т.н.
Всеки paycheck ще бъде придружен от извлечение от счетоводната
система на работодателя ти (paystub). В него се описват доходите
ти и удържаните ти данъци както за последния работен период
(седмица), така и за времето от началото на работата ти за тази
компания до настоящата дата (Year-to-date или YTD). Пази всички
paystubs, докато се върнеш в България и подадеш своята данъчна
декларация.
ПОЛЕЗНО!
АКО РАБОТОДАТЕЛЯТ ТИ НЕ Е ЗАПОЗНАТ С НАЧИНА, ПО
КОЙТО ДА ОСЧЕТОВОДЯВА ЗАПЛАТАТА ТИ
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИШ СВОЯ SSN, ПОМОЛИ ГО ДА СЕ СВЪРЖЕ
СЪС СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ДА ПОСЕТИ СЛЕДНИЯ ИНТЕРНЕТ
АДРЕС: HTTP://WWW.SSA.GOV/EMPLOYER/HIRING.HTM

Обикновено последният чек се изпраща в България, освен ако не се
уговориш с работодателя си за друг начин за плащане на
възнаграждението ти от последната седмица.
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Осребряване на чекове
Чековете си можеш да осребряваш по няколко начина
В съответната банка издател (банката, на която твоят
работодател е клиент). Обикновено за това не се изисква банкова
сметка и се извършва безплатно.
Във всяка банка, като за тази услуга е възможно да има комисионна
и да ти бъде необходима банкова сметка.
Чрез разплащателна сметка на твое име в местна банка (checking
account). Така ще си сигурен за парите си и ще можеш лесно да ги
преведеш по сметка в България след края на програмата. Orange
ти препоръчва този вариант.
В големи супермаркети или бензиностанции. На такива места
обаче често се удържа комисионна.
За да осребриш чек, обикновено трябва да представиш два
документа за самоличност с актуална снимка (Picture ID), като това
могат да бъдат международният ти паспорт и шофьорска книжка.

Откриване на банкова сметка
За да откриеш банкова сметка в САЩ, е необходимо да представиш в
избраната от теб банка следното:
Международен паспорт
Social Security Card
Точен адрес в САЩ
Сметките в САЩ биват разплащателна (Checking account) и спестовна
(Savings account). По-удобна за теб е разплащателната сметка.
Обикновено при откриването й банката издава дебитна карта и чекова
книжка. Отдели необходимото време, за да откриеш банката, която
предлага най-изгодни условия, а именно ниски такси за обслужване и
банкови трансфери. Обикновено това са големите банки.
Повечето банкомати в САЩ (ATM Machines) предлагат възможност
както за теглене, така и за внасяне на пари по сметка. Същото важи и
за чекове, но обикновено отнема малко повече време в сравнение с
осребряването им на гише в банка.
Възможно е да получаваш седмичната си заплата директно по банкова
сметка (а не с paycheck), като за целта е необходимо да провериш
условията за директен депозит в избраната от теб банка.
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Втора работа
Прочети полезни съвети от нашите консултанти как да намериш втора
работа: bit.ly/vora-rabota. Не забравяй да видиш и съветите ни за успешно
интервю на адрес bit.ly/second-job-interview и преди да приемеш дадена
работа се увери, че не е в списъка със забранени позиции за WAT: bit.ly/watzabraneni. Имай предвид, че едно от задълженията ти по програмата е
да предоставиш втората си работа за одобрение на спонсориращата
си организация.

ВАЖНО!
ВСЕКИ МЕСЕЦ ТВОЯТА ФИРМА-СПОНСОР ЩЕ ИЗИСКВА
ОТ ТЕБ ДА ОТГОВОРИШ НА НЯКОЛКО КРАТКИ ВЪПРОСА, СВЪРЗАНИ С
ЦЯЛОСТНОТО ТИ ПРЕЖИВЯВАНЕ В ЩАТИТЕ. ТВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА ИМ
ОТГОВАРЯШ, ДОРИ И ДА ТИ СЕ СТРУВАТ МАЛОВАЖНИ ИЛИ
ГЛУПАВИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ ГО НАПРАВИШ, ФИРМАТА-СПОНСОР ЩЕ
ПРЕКРАТИ УЧАСТИЕТО ТИ В ПРОГРАМАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО
Е ДА ОТДЕЛЯШ ВРЕМЕ ЗА ТОВА ВСЕКИ МЕСЕЦ!

Удържане на данъци
Важно е да знаеш, че доходите на всички хора, работещи на
територията на САЩ, подлежат на данъчно облагане. От твоите
чекове също ще бъдат правени удръжки с авансови данъчни вноски. Като
участник в програма за културен обмен обаче си длъжен да плащаш само
част от многобройните видове данъци в САЩ:
Федерален данък (Federal Income Tax)
Щатски данък (State Income Tax)
Местен данък (Local Income Tax), където има такъв
Данъците, които дължиш, се удържат директно от твоя paycheck и се
превеждат на американската данъчна администрация. Подробна
информация за вида и размера на удържаните ти данъци ще получаваш с
извлечение към чековете си (paystub), което е препоръчително да пазиш.
Преди да си тръгнеш, увери се, че работодателят ти разполага с точен
адрес в България за кореспонденция с теб. Съветваме те да посочиш
нашия фирмен адрес в България: ORANGE PO BOX 28, Sofia 1421, Bulgaria.
Услугата ни за връщане Tax Refund USA
След края на програмата и на данъчната 2017 година чрез услугата
Orange Tax USA можеш бързо, лесно и прозрачно да възстановиш
максимална част от удържаните ти данъци.
Измамите с данни за възстановяване на данъци и данъчни декларации
зачестяха и те съветваме да се довериш на консултантите ни, за да
подадем коректни документи за теб. Преди да изпратим твояите
данъчни декларации, ще имаш възможността лично да ги прегледаш и
подпишеш.
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КУЛТУРЕН ШОК
Какво е културен шок?
Почти всички участници в програмата ще изпитат по-големи или помалки трудности при адаптирането си към нови условия на работа и
живот. Културният шок се дефинира като психологически шок,
породен от необходимостта да се приспособиш към нова
заобикаляща среда, култура и хора, които може да са коренно различни
от тези, с които си свикнал до момента. Климатът, храната,
обстановката, навиците на хората могат първоначално да ти се
сторят неприемливи или странни. Английският ти език може да не е
на очакваното ниво и да не ти служи така, както си предполагал.
Първоначално може да изпиташ силен стрес от бързия ритъм на
живот в САЩ. Гореописаното се отнася в една или друга степен за
всички, които посещават чужда страна.
Поради относително краткия престой в САЩ ефектът от т.нар.
културен шок при участниците в Work and Travel обикновено е
ограничен. Необходимо е да имаш предвид все пак, че в това
състояние изпадат повечето студенти и за преодоляването му е
необходим известен период на адаптация.
Сред най-често срещаните симптоми на културен шок са:
Чувстваш се изолиран, объркан, нервен и/или изключително изморен.
Липсват ти приятелите, семейството, пишеш много
писма, обаждаш се често до България или плачеш.
Чувстваш омраза към САЩ и американците и ги считаш
за причина за дискомфорта си.
Дребни проблеми те изкарват ”извън релси”. Изпитваш
силни съмнения относно решението си да участваш в програмата.
Често си задаваш въпроси като ”Защо шефът ми говори толкова
високо?” или ”Ще мога ли да си възстановя средствата, които
вложих, за да участвам?”.
Отказваш да говориш на английски език. Срещаш се предимно
със студенти от България.

Как по-лесно да преодолееш културния шок?
Общувай с останалите студенти и с американците,
с които работиш. Вероятно някои от тях вече са преминали през
подобно състояние и могат да ти дадат ценен съвет или просто да
те разберат.
Спомни си защо реши да участваш в програмата.
Говори на английски език! За да преодолееш културния шок, трябва да
приемеш някои аспекти от новата култура. Дори първоначално да се
чувстваш неуверен в знанията си, скоро ще забележиш, че колегите
те поправят с добронамерен тон и се възхищават на желанието ти
да подобриш английския си. Ако разговаряш само на български, ще се
изолираш от всички, които не говорят езика. Обратно – общуването
на английски ще те сближи със студенти от различни страни и ще
създадеш много нови и вълнуващи приятелства. Най-голямата
грешка, която можеш да допуснеш, е да мълчиш.
Бъди отворен, позитивен и любознателен – опитай се
безпристрастно да приемаш новите хора, култура и начин на живот.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Съвети за безопасност
При придвижване с велосипед
Носенето на каска е задължително. Старай се да си облечен в ярки
дрехи и носи светлоотразителни елементи. Често се уверявай в
изправността на спирачките и скоростите на велосипеда си. Винаги
носи светлоотразители, а през нощта използвай светлините на
велосипеда. Установявай визуален контакт с шофьора на близкия
автомобил, преди да предприемеш маневра.
Велосипедистите са пълноправни участници в движението и като
такива трябва да спазват правилата. При установено нарушение от
тяхна страна подлежат на сериозни санкции.
Задължително е:
да сигнализират промяна в посоката на движение чрез сигнал с ръка
да спират на червен светофар
да се движат в лентата за велосипедисти, а ако такава
няма – плътно вдясно
да се движат в посоката на движение на автомобилите,
а не срещу нея
да съблюдават безопасността и предимството на пешеходците
Повече информация за специфичните правила за движение на
велосипедисти за конкретен щат може да бъде намерена на следния
адрес: http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/helmet_laws.html
Шофиране на автомобил
Носенето на предпазни колани е задължително за шофьора и всички
пътници в автомобила. Глобите за подобно нарушение са големи, а
още по-сериозни са при шофиране в нетрезво състояние. Полезна
информация по всички въпроси, свързани с шофиране, може да бъде
намерена на http://www.ghsa.org/index.html.
Действия при критични ситуации
Ако попаднеш в ситуация, която застрашава живота ти или този на
някои друг, обади се веднага на телефонния номер за спешни случаи
911 (Emergency). Служителят, който отговори на повикването ти, ще
прецени дали да повика Полиция, Противопожарна служба и/или Бърза
помощ. Ако си сериозно болен или наранен, жертва на престъпление
или арестуван, свържи се незабавно със своята фирма-спонсор на
безплатния им телефон за 24-часова връзка.
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Избягване на неприятности
Като участник в програма за културен обмен, от теб се очаква да се
запознаеш със законите на страната-домакин и да ги спазваш.
Законите в САЩ са изключително строги и процедурата по осъждане
е бърза, особено при:
кражби
употреба на алкохол на публични места
консумация на алкохол от лица под 21 години
продажба на алкохол и цигари на лица под 21 години
притежание, употреба и продажба на наркотици
нарушаване на обществения ред и спокойствие
неуважително поведение към представители на закона
повреда на имущество
фалшифициране на документи (вкл. чекове)
сексуални отношения с лица под 18 години
изказвания и действия, изразяващи дискриминация по отношение
на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения и т.н.
Sales Tax
Честа практика в САЩ е стоките в магазините да са етикетирани с
нетната им цена, т. е. без начислен данък добавена стои ност (Sales
Tax). Размерът на този данък и стоките, върху които се начислява,
варира в различните щати. Ето защо не се изненадвай, ако на етикета
на дадена стока е посочена една цена, а на касата за нея заплатиш повисока сума.

ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН САЩ
Ако по време на програмата възнамеряваш да посетиш друга
държава, важно е да знаеш, че:
Преди да напуснеш САЩ, представител на спонсориращата
организация трябва да подпише формуляра ти DS-2019, като по този
начин потвърждава пред имиграционните власти, че спазваш
статуса си в програмата. Свържи се със своята фирма-спонсор за
информация как да им изпратиш своя DS-2019 за подпис
Възможно е за някоя от държавите, които възнамеряваш да
посетиш, да ти е необходима виза. За подробна информация
относно визовите процедури се свържи с Посолството на
съответната държава в САЩ или потърси информация на адрес
http://www.mfa.bg/120/patuvamza
Завръщането ти в САЩ трябва да стане ПРЕДИ твоята J-1
виза да е изтекла
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В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА
С наближаването на края на твоето WAT приключение настъпва
време да обмислиш евентуални екскурзии до интересни места в САЩ,
да си отпочинеш с shopping терапия или просто да се прибереш
вкъщи, защото нямаш търпение да се видиш със семейството и
приятелите си.
Важно е да прецениш кога ще отпътуваш за България. Ако не желаеш
да променяш датата за връщане, за която е издаден билетът ти, те
съветваме следното:
Ако летиш с Alitalia, 3 дни преди пътуването си се свържи с тях, за да
разбереш дали има промяна в разписанието на полета ти
За всички останали авиокомпании можеш да
провериш разписанието на полета си в www.checkmytrip.com
Ако предпочиташ обаче да промениш датата на отпътуването си,
можеш да се свържеш с Orange. Първата промяна на дата е без глоба
от страна на авиокомпанията. Ако има разлика в летищните такси
или няма свободни места в твоята резервационна класа, ще трябва
твои близки да заплатят разликата по банкова сметка на Orange.
Някои авиокомпании позволяват да промениш изходното летище в
САЩ. Това е особено полезно, ако планираш пътуване в края на
програмата. Също така е възможно да направиш кратък престой в
Европа, за да разгледаш някой от големите градове. И в двата случая
авиокомпаниите изискват заплащането на такса. Тя обаче е много помалка от организирането на отделно пътуване и си заслужава да
провериш възможностите със своя Orange консултант.
Телефони за връзка с част от авиокомпаниите в САЩ
Air France или KLM: 1-800-237-2747
British Airways: 1-800-247-9297
Austrian Airlines: 1-800-843-0002
Turkish Airlines: 1-800-874-8875
LOT: 01148-22-606-80 88
Някои от таксите на aвиокомпаниите за Work and Travel
Авиокомпания

Такса за
Такса за втора
промяна на
смяна на дата изходно
летище

Air France, KLM, Delta Airlines

100 евро

30 евро

Alitalia

100 евро

30 евро

British Airways

50 евро

50 евро

Bulgaria Air

100 евро

50 евро

Turkish Airlines

100 евро

50 евро

US Airways

50 евро

50 евро

Virgin Atlantic

50 евро

50 евро

Lufthansa

100 евро

30 евро
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Банков превод на спестяванията ти
Спестяванията си можеш да преведеш по сметка във всяка банка в
България. Желателно е да наредиш трансфера една или две седмици
преди датата на връщането ти в България, за да имаш време да
изчакаш превода да бъде осъществен и потвърден от българска
страна. За целта отиди до американската банка, чийто клиент си, и
помоли банковия служител да ти даде да попълниш нареждане за
банков превод (Wire transfer). В този документ се изисква следната
информация:
Beneficiary name: напиши трите си имена на латиница и ЕГН-то си
Beneficiary address: попълни постоянния си адрес (по лична карта)
Bank name: попълни името на банката в България, в която си открил
доларова сметка: SWIFT/Bank Identification Code/BIC Bank address:
Bank account number:
ПОЛЕЗНО!
ORANGE ТЕ СЪВЕТВА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕТО СИ ДА
ПОДГОТВИШ ПЪЛНОМОЩНО, С КОЕТО ДА ДАДЕШ
ВЪЗМОЖНОСТ НА СВОЙ БЛИЗЪК РОДНИНА ДА ПРОВЕРИ
НАЛИЧНОСТТА ПО СМЕТКАТА ТИ, ЗА ДА СИ СИГУРЕН, ЧЕ
ПАРИТЕ ТИ СА ПРИСТИГНАЛИ УСПЕШНО В БЪЛГАРИЯ. СЛЕД
КАТО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПРЕВОДА ТИ Е ПОТВЪРДЕНО ОТ
БЪЛГАРСКА СТРАНА, ТЕ СЪВЕТВАМЕ ДА ЗАКРИЕШ
АМЕРИКАНСКАТА СИ БАНКОВА СМЕТКА. ТАКА ЩЕ ИЗБЕГНЕШ
ТРУПАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКАТА ПО
ОБСЛУЖВАНЕТО НА СМЕТКА, КОЯТО ВЕЧЕ НЯМА ДА
ИЗПОЛЗВАШ.

СЛЕД КАТО СЕ ВЪРНЕШ ОТ БРИГАДА
ВАЖНО!
ТВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Като лице, работило в САЩ, ти си длъжен да декларираш доходите си,
подавайки американска данъчна декларация. Тя трябва да се попълни и
изпрати до данъчната служба на САЩ най-късно до 15-ти април на
следващата календарна година. В зависимост от размера на общия
ти доход и от данъчното законодателство на щата, в който си
работил, е възможно американската данъчна администрация да
възстанови голяма част от удържаните ти данъци.
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СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ
1
2
3
4
5
6

Използвай агенция, която има собствена услуга
Декларацията, която се подава по закон за J1 студенти е 1040NR EZ
Трябва да подадеш декларацията си на хартия
Подпиши договор за услугата, защото само така имаш права
Подпиши лично данъчната си декларация
Изискай копие на чека за получените от теб данъци

Необходими документи за изготвяне на американска
данъчна декларация
W-2 или последен чек от всички работодатели
Копие на Social Security Card
Копие на паспорт

По закон работодателят ти е длъжен да ти изпрати форма W-2 на
посочения от теб в W-4 адрес. Това става в началото на следващата
календарна година. В бланката W-2 е отразена общата сума на
доходите ти и на удържаните ти данъци. Този документ е необходим
за изготвяне и подаване на данъчна декларация.
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ВАЖНИ КОНТАКТИ
СПОНСОРИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
INTRAX CAREER DEVELOPMENT
600 California Street, 10th Floor
San Francisco, CA 94108
Toll free number: 1 888 224 0450
Tel.: 1 415 434 5440
Fax: 1 415 434 5430/5435
www.experienceintrax.com
iwtsupport@experienceintrax.com

GEO VISIONS
54 Split Oak Circle
Chesterfield, NH 03443
Toll free number: 1 888 830 9455
Tel.: 1 603 363 4187
Fax: 1 603 363 8446
www.geovisions.org
visions@geovisions.org

ПОСОЛСТВА
ПОСОЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ
В САЩ
1621 22nd St. NW,
Washington DC 20008
Tel.: 1 202 387 7969
www.bulgaria-embassy.org

ПОСОЛСТВО НА МАКЕДОНИЯ
В САЩ
2129 Wyoming Ave. NW,
Washington D.C. 20008
Tel.: 1 202 667 0501
Tel.: 1 202 667 2104
Fax: 1 202 667 2131
washington@mfa.gov.mk

ПОСОЛСТВО НА МОЛДОВА
В САЩ
2101 S Street NW,
Washington DC 20008,
Tel.: 202-667-1130/31/37

ПОСОЛСТВО НА СЪРБИЯ
В САЩ
2233 Wisconsin Avenue, NW, Suite 410
Washington, DC 20007
Tel.: 1 202 332 0333
Fax: 1 202 332 3933
info@serbiaembusa.org

ПОСОЛСТВО НА АЛБАНИЯ
В САЩ
2100 S St NW
Washington, DC
Tel.: 1 202 223 4942
Fax: 1 202 628 7342
embassy.washington@mfa.gov.al
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Трябва да се регистрираш в SEVIS?
Ако твоята фирма-спонсор е Intrax, то регистрация в SEVIS трябва
да направиш през личния си профил в техния сайт.
Ако твоята фирма-спонсор е GeoVisions, то регистрация в SEVIS
трябва да направиш през тяхната интернет страница. Намери
секцията, озаглавена CHECK-IN FOR SEVIS и следвай инструкциите в
нея.
Загубил си своя DS-2019?
Свържи се със своята фирма-спонсор в рамките на работното им
време и помоли да ти го преиздадат. Техен служител ще ти даде
указания какво трябва да направиш.
Забравил си своя DS-2019 в България?
Обясни на имиграционния служител какво се е случило и попитай как
да постъпиш. В повечето случаи ще ти позволят да останеш в САЩ 30
дни, като в рамките на този срок твоите родители трябва да ти
изпратят оригинала на DS-2019. Когато го получиш, представи го в
най-близкия офис на имиграционните служби, за да бъде подпечатан.
Загубил си международния си паспорт и визата си?
Свържи се с Посолството на твоята държава в САЩ и помоли да ти
бъде издаден заместващ документ. Визата не може да бъде заменена
след влизането ти на територията на САЩ, но тъй като тя е само
входен документ, не би следвало загубата й да е проблем.
Препоръчително е да си направиш копия от всички документи още
преди да отпътуваш от България и да ги носиш със себе си.
Загубил си своята Social Security Card?
Свържи се със социално-осигурителната администрация на
безплатния им телефон 1 800 772 1213 или посети www.ssa.gov за
указания как да кандидатстваш за нейното преиздаване.
Загубил си самолетния си билет?
Свържи се с офис на Orange.
Пристигнал си в САЩ, но багажът ти е загубен?
Обърни се към служба ”Загубен багаж” (Baggage Claim)
на своята авиокомпания.
Имаш проблем с работодателя си?
Свържи се със своята фирма-спонсор за съдействие. В никакъв случай
не напускай работодателя си без нейно разрешение. Ако напуснеш
работодателя си без предварително да уведомиш Intrax или
GeoVisions, рискуваш срещу теб да бъде подадено оплакване до
имиграционните власти в САЩ и да загубиш правото си в следващите
10 години да получаваш виза за САЩ.
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Как дa cu намериш втора (допълнителна) работа?
Втора работа се търси ”от врата на врата”. След като вече си
опознал района, в който живееш и работиш, то вероятно вече знаеш
какви хотели, заведения, ресторанти и магазини има там.
Обикновено, ако търсят допълнителен персонал, работодателите
поставят ”Now hiring” табела пред заведението/хотела си. Често
изискват да попълниш Application form и да оставиш телефон за
обратна връзка. Съветваме те да си купиш мобилен телефон с
предплатена карта, за да могат лесно да се свържат с теб. Подобен
телефон може да се намери за около $20–$30. Ако все пак нямаш
такъв, то провери след 2–3 дни на място дали са обработили молбата
ти за работа и какъв е резултатът. Не забравяй, че втората работа
не трябва да възпрепятства ангажиментите ти към основния ти
Work & Travel работодател и трябва да бъде проверена и потвърдена
от спонсориращата организация, преди да започнеш работа.
Имаш нужда от медицинска помощ?
Ако си се наранил или разболял и имаш нужда от СПЕШНА медицинска
помощ, защото състоянието ти застрашава живота ти, то
незабавно се обади на тел. 911! Ако имаш нужда от преглед и
състоянието ти не е тежко или животозастрашаващо, се обади на
асистанс компанията Coris International в България на телефони 011
359 2 950 50 10 или 011 359 2 950 50 11 и им обясни от какво се оплакваш.
Те незабавно ще те насочат към конкретно медицинско заведение в
района, в който се намираш.

ВЕЧЕ СИ У ДОМА
Сподели своя Work and Travel опит
Всеки наш консултант е участвал в програмата и е споделил с теб
опита си по време на подготовката на твоето лято. За нас личният
опит е безценен и именно затова ще се радваме и ти да споделиш
своя по време и след края на Work and Travel лятото.
Разкажи ни за чувството по време на първия ти полет, за
американската култура, за първия ти чек, за приятелите, за
колегите, за усмивките и приятното чувство да прибереш всичко
това вкъщи. Така следващата година не само ти, но и твоите
състуденти ще бъдат подготвени за едно страхотно лято.
Споделяй с нас по време на лятото
качвай снимки във фейсбук страницата ни
пиши ни имейли
споделяй видеа от екскурзиите
изпрати ни картичка
ЛЮБОПИТНО
ГЛЕДАЙ В НАШИЯ ЮТЮБ КАНАЛ: YOUTUBE.COM/ORANGEBGTV
ВИЖ КАКВО РАЗКАЗВАТ ПРИЯТЕЛИТЕ ТИ ЗА СВОЕТО WORK
AND TRAVEL ЛЯТО. БЪДИ ЕДИН ОТ ТЯХ И СПОДЕЛИ СВОЯТА
ИСТОРИЯ!
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Mагистратура в чужбина
Една не малка част от студентите участват в програмата не само
защото това е чудесна възможност да посетиш страната на
неограничените възможности, но и защото искат да спестят за
своята магистратура в чужбина.
Магистратурата в чужбина е крачка към усъвършенстване и развитие
и въпреки приетите схващания е много достъпна.
Най-предпочитаните дестинации за магистратура в чужбина сред
студентите са:
Холандия – освен многообразието от развлечения за туристите,
Холандия активно насърчава международното развитие на
образованието и провеждането на научни изследвания. С над 1 500
програми, преподавани на английски език, холандските университети
са сред най-предпочитаните за икономика, инженерни специалности,
компютърни технологии и бизнес. Голяма част от магистърските
програми в Холандия са преподавани на английски език. Таксата за
магистратура в Холандия е около 2 006 евро на година.
Великобритания - да получиш диплома от учебно заведение в
Обединеното кралство е наистина престижно, без значение дали
става въпрос за бакалавърска, магистърска, докторска степен или друг
вид квалификация. Голямо разнообразие от академични програми,
международно призната диплома, както и високо ниво на преподаване и
изследователска дейност са само част от факторите, които правят
Великобритания толкова привлекателна дестинация за образование.
От академичната 2016 г. българските студенти могат да
кандидатстват за заем и за магистърски програми във
Великобритания.
Други предпочитани дестинации са САЩ, Швейцария, Испания, Италия и
Скандинавските страни. Можеш да кандидатстваш за магистратура в
чужбина напълно безплатно във всеки Orange офис. Обади се на 0700 15
665 или се обърни към своя Orange консултант, за да запазиш безплатна
консултация. Таксите варират от 4000 до 10 000 паунда.

ПОЛЕЗНО
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА МАГИСТРАТУРА В ЧУЖБИНА НА:
BIT.LY/KONSULTACIA
СЛЕДИ СТРАНИЦАТА НИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА АКТУАЛНИ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ: FACEBOOK.COM/ORANGEEDUCATION
ВИЖ СЪВЕТИТЕ НИ КАК ДА СПЕСТИШ ЗА МАГИСТРАТУРА В
ЧУЖБИНА НА: HTTP://BIT.LY/SAVEFORMASTER
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BEFORE HEADING TO THE AIRPORT
MAKE SURE YOU DON'T FORGET
Your passport
DS2019 form – original
A copy of your electronic ticket
Another document verifying your identity ( ID card, driver's license, etc.)
Copy of your job offer
Pocket money
To put a sticker on your luggage with the exact address of your employer
To charge all electronic devices that you carry in your hand luggage
before you travel.

When you arrive in USA,
you have to
Call at home
Register in SEVIS
Apply for Social Security Number
Contact your sponsor organization every month
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Self-Arranged Option
/if you have your own Job Offer/
1

After we have your Job Offer, we forward the information to the sponsor
organization INTRAX. They will validate your offer and issue your DS-2019.
In order to have your DS-2019 issued, you should sign in the program
Terms and Conditions in your personal MyIntrax profile. There you will also
find an orientation which will lead you through the most important steps of
the program.
* If your sponsor is not INTRAX, you will receive more information
about this step from your Orange consultant.

2

After you go through this step, you can check whether your DS-2019 is
issued in your personal profile in my.orange.bg.

3

After you receive your DS-2019, you should pay the second installment for
your program.

4

The next step is the preparation of your visa interview documents. More
information about them and your visa interview orientation will be available
for you in your personal profile in my.orange.bg.
Premium Placement /your Job Offer is secured by Orange/
After you have successfully passed your job interview, there are several
important steps which you can follow:

1

The whole information about your Job Offer will be available in your
personal MyIntrax profile. After you read it carefully, you will have to sign
your program Terms and Conditions and finish your program orientation.
* If your sponsor is not INTRAX, you will receive more information
about this step from your Orange consultant.

2

After you have successfully passed your job interview, you should pay the
second installment for your program.

3

You can check whether your DS-2019 is issued in your personal profile in
my.orange.bg

4

The next step is the preparation of your visa interview documents. More
information about them and your visa interview orientation will be available
for you in your personal profile in my.orange.bg.
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Housing information
In case your employer does not secure your housing,
here are some useful advices:
1

Find your housing before you leave for the States. You can find some
housing leads in your job offer information in your MyIntrax account. The
information there is updated regularly, so do not forget to check it often.

2

The website www.craigslist.org lists many availabale housing options. If
you find a housing option through this website, it's better to talk to your
Orange consultant first before you transfer any deposits.

3

In you profile at my.orange.bg, you can find the contacts of the students
who will work at your job place as well. You can contact them and try to find
housing together.

4

DO NOT transfer any deposits before you get to know the housing
conditions and before you speak with your Orange consultant.

Visa Interview Orientation
After your DS2019 has been issued, we can schedule your visa interview
orientation. Your Orange consultant will contact you so that you can schedule
the orientation in an appropriate for you date and time. You will be able to find
the full lists of documents which you need to prepare for the information in your
personal profile at my.orange.bg.
It is very important for you to present the full list of documents at your
orientaiton, because otherwise we will not be able to schedule your visa
interview.
Documents needed for your Visa Interview Orientation:
1

International passport – original

2

Completed DS160 – access link and instructions for completing
are available in your my.orange.bg profile.

3

Picture – size 5х5;

4

Receipt for paid visa interview fee – the fee for the visa
interview is paid in First Investment Bank.
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5

A copy of your Job Offer – if you are a Premium Placement participant,
you can print our a copy of your Job Offer from your profile in
my.orange.bg.

6

Certificate of Enrollment – the enrollment should be issued
for the semester that you are currently enrolled in.

7

Student book – in case you do not have one, you can present
a transcript of your grades.

8

Copies of your previous USA visas – if you have previous visas.

9

Receipt for paid second installment.

10

Copies of your W2 forms or last paychecks from previous
WAT participations.

11

SEVIS FEE Receipt – you will fins the instructions for printing
it in your personal profile in my.orange.bg.

We advice you to leave at least an hour of free time for your
orientation. Your consultant will check your documents and will
give you some additional information abour:
The location of the US Embassy in Sofia and the ways to reach it
The interview itself
The questions that you can expect on the interview
At the end of the orientation you will receive a copy of your Confirmation page
with a stamp from Orange BG. You should bring the Confirmation page and an
ID at the visa interview.
You can find more tips for your visa interview in our YouTube
channel at: youtube.com/orangebgtv.

38

Visa Interview
IMPORTANT: Date and time
A FEW DAYS AFTER YOUR VISA ORIENTATION, WE WILL KNOW THE
DATE AND TIME FOR YOUR VISA INTERVIEW. YOU WILL BE ABLE TO SEE
THIS INFORMATION IN YOUR PROFILE IN MY.ORANGE.BG AS WELL.
IT IS REALLY IMPORTANT TO BE ON TIME FOR YOUR INTERVIEW! THE
US EMBASSY WILL NOT AGREE TO CHANGE YOUR VISA INTERVIEW
DATE AND TIME UNLESS YOU HAVE VERY SERIOUS HEALTH ISSUES.
WE ADVICE YOU TO BE IN FRONT OF THE EMBASSY HALF AN HOUR
BEFORE THE INTERVIEW. YOU SHOULD BRING THE CONFIRMATION
PAGE AND AN ID AT THE VISA INTERVIEW.
How does the interview go?
Before the interview you will go through a security check. We advice you to bring
just a few personal belongings with you. You will leave your cell phone with the
security guards and will receive it back on your way out.
After the security check, you will enter the Embassy building. There you will wait for
your fingerprints to be taken, you will receive your documents / the ones that we
have prepared on the visa interview orientaiton/ and will wait to hear your names.
At the time fo the interview:
Keep calm
If you don't hear a question, ask the consul to repeat it
Smile
Do not lie
How will you receive your visa?
Three days after the inverview, you will be able to pick up your passport with the
printed visa in it from the nearest TNT office. You should visit your Orange office
after you take your documents.
The last thing left is your airplane ticket.

Your Work and Travel Airplane Ticket
Rules to follow
The Department of States requires the participants in the Work and Travel program
to lend on the closest to their work place international airport. In addition to that
there is a limitation on your entering date – you can not enter the country more than
7 days before your program start date. That's why we advice you to discuss your
travel dates with your consultant and fill in a Ticket Request form in your office.
You will receive the travel options available for the dates that you requested and will
be able to choose the travel option which suits you best.
We advice you to buy your ticket as soon as there are available options because the
earlier you buy your ticket, the lower the price. What is more, some flights to
destinations such as Alaska, Illinois or District of Columbia, have very limited places
for students.
You can find more information about the loyalty program of the airplane companies
on our website: bit.ly/airline-loyalty
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IMPORTANT DOCUMENTS

DS-2019

DS 2019 form is a government-controlled document that gives you the
opportunity to apply for a J1 visa. This document together with your J1 visa
allows you to legally live and work in the United States. You can find the exact
period of time you are permitted to work in the States in section 3 of the form.
Bear in mind that you have additional 30 days after the end of your work period,
when you are permitted to stay in the States as a tourist. Working, however, in
this 30-day grace period is prohibited and illegal. DS 2019 form can be issued
only by official American sponsor organizations that are designated by the
Department of State to administer the J1 Exchange visitor visa program. DS
2019 contains your personal information, the duration of your work period, the
name of your J1 visa sponsor organization and your SEVIS number (DS 2019
number = SEVIS ID).

IMPORTANT!
YOU WILL NEED BOTH YOUR DS 2019 AND YOUR J-1 VISA TO ENTER
IN THE STATES. THAT'S WHY BEFORE HEADING TO THE AIRPORT MAKE
SURE YOU HAVE TAKEN YOUR ORIGINAL DS-2019 IN YOUR HAND
LUGGAGE.
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IMPORTANT DOCUMENTS

J-1 Visa

J1 Visa is a non-immigrant visa that
gives you the right to enter, work and
live in the United State of America for a
certain period of time. As soon as you
successfully pass the visa interview,
this document will be placed in your
passport.
Useful Information
Issue Date - this is the date you were
being interviewed in the US Embassy.
Expiration Date - this is the last date you are permitted to work in the States. This
date can also be found on your DS 2019 form (section 3). Bear in mind that you
have a 30-day travel status period following the completion of your program. This
so called Grace Period is not included on your visa, neither on your DS 2019 form.
What is a grace period - these additional 30 days give you the opportunity to travel
in the States after completing your Work and Travel program. You are not
permitted to work during this period. If you want to travel outside the States during
the grace period, you must call your Work and Travel agency for further
information, at least 2 weeks before the date you want to travel.
Although you have 30 days grace period, Orange advices to return to Bulgaria on
time for the beginning of your classes at the university. Remember that keeping
the status of a full-time student is a high priority.

I-94
Going through U.S. Customs and
Border Protection ( Immigration”) is the
first thing you'll do upon arrival in USA.
Their rep will scan your passport and
your personal data will be submitted to
their system. That includes date of
entry, visa type and duration of stay.
Immediately after that you'll be able to
download your I-94 by logging to this
address: http://1.usa.gov/ Rm259V.
The website requires entering your personal information according to your
passport, the type of visa (J1) and your date of entry.
We suggest logging in while still at the airport, if you have a suitable device and
internet connection (please note that using mobile data in roaming is extremely
expensive and not recommended). If there is any problem with downloading the
form you can ask for help at Deferred Inspection” in the airport. If you have
trouble downloading the form when you arrive at your final destination, you can
call U.S. Customs and Border Protection at 1 877 227 5511. You will need this
document when you register in SEVIS and when you apply for your Social
Security Number.
READ MORE ABOUT THE I-94 FORM IN OUR BLOG
bit.ly/novatai94
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MEDICAL INSURANCE
As a participant in a Work and Travel program, you are required to have a
medical insurance. This insurance covers both sickness and accidents that
might take place during the exchange visitor program (The duration of the
program is identified on the Form DS-2019). You may find all details for your
medical insurance by logging in my.orange.bg, section Medical Insurance”.
Please do read carefully all terms and conditions of your insurance now, in
order to know what you need to do in case you need medical assistance.
IMPORTANT!
THE FIRST THING YOU SHOULD DO IN CASE YOU NEED MEDICAL
ASSISTANCE IS TO CALL 011 359 2 950 50 10 OR 011 359 2 950 50 11.

TRAVELING TO THE STATES
Your luggage
We recommend you choose a big suitcase for your WAT program and at the
same time - travel light. Usually the end of the program is associated with a lot of
purchases, so make sure you will have plenty of room for all new goods. Do not
forget to check if the clothes you plan to take comply with the climate of the
region you are about to live in.
The airlines have requirement of how big and heave your luggage may be:
Airline Company

Luggage for
check-in

Hand luggage

Air France, KLM, Delta Airlines

23 kg / 1 piece

12 кg

Alitalia

23 kg / 1 piece

8 кg

British Airways

23 kg / 1 piece

23 кg

Bulgaria Air

23 kg / 1 piece

10 кg

Lufthansa

23 kg / 1 piece

10 кg

Turkish Airlines

23 kg / 2 pieces

12 кg

Etihad Airways

23 kg / 2 pieces

8 кg

Iberia

23 kg / 1 piece

8 кg

Bringing food with you is prohibited. What is more, due to the strengthen
security measures on airports, you are not allowed to carry liquids and objects
that might endanger the flight, such as: scissors, knife, umbrellas, sharp metal
objects, lighters, etc.
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YOUR FLIGHT
Placing a sticker on your suitcase, with your name and address in the States is a
good idea, in case your luggage gets lost.All airlines require passengers to be
at the airport 2 hours before their flight. During this time you will be able to
check in. All you have to do is go to the checking desk of your
airline
company and show your passport. Your suitcase(s) will be weighed and taken,
but you will be able to carry your hand baggage with you.
You will be provided with a boarding pass that indicates the flight number, date
and scheduled time for departure. After checking-in you must head to the Gate,
specified for your flight.
Information concerning your flight (Carrier, Flight Number, Gate etc.) can be
found on the electronic displays at the airport. Make sure you know how to
reach your Gate, because most international airports have dozens of exits.
When getting on the plain, the airline hostesses will welcome you and will show
you your seat. Upon taking off you will be informed about the Safety Standards we advise you to listen carefully. Please, bear in mind that all electronic
appliances must be switched off during the flight.
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US AIRPORT
Upon arrival in the States you will have a passport inspection. A CBP (Customs and
Border Protection) officer will ask you questions in order to determine the reason
of your travel and how long you will stay. Answer clear and with respect. You will
also have to show your passport, DS-2019 form and I-94 form (correctly filled in).
The officer will stamp your documents, which means you are allowed to proceed.
The next thing you must do is get your luggage, just follow the signs at the airport
or ask for assistance.
If, for any reason, your luggage does not show on the line, find your airport luggage
claim office. The staff there will be able to tell you when to expect your luggage.
You will have to fill-in a baggage claim form and indicate an address where you
prefer to receive your suitcase(s) (bear in mind that the airline is responsible for
doing this) and active phone number. We advise you to provide your employer's
details (correct address and telephone number).
After getting your luggage, you will go through customs inspection. We would like
to remind you that bringing food with you (meat, cheese, fruit, vegetables, etc.) is
forbidden and may cause your trouble at this inspection.
At the customs inspection you will have to present your Custom Declaration. The
information that you have to fill in it is: your personal information, your address in
the United States, flight information and checklist of the things you carry. Pay
attention to question 8 – Countries visited on this trip prior to U.S. Arrival. Fill in the
name of the country in which you did your trasfer flight, evwn if it was just for a few
hours. Do not use abbreviations. At question 15 fill in only the Visitor part, you can
put in 0 there.

IMPORTANT!
IF A PROBLEM ARISES, ASK
ANY AIRLINE
REPRESENTATIVE FOR
ASSISTANCE
TIP!
CONTACT YOUR EMPLOYER
IN ADVANCE AND INFORM
HIM WHEN TO EXPECT YOU.
YOU CAN ALSO ASK FOR
PRECISE DIRECTIONS AND
HINTS HOW TO EASILY GET
TO YOUR WORK.

Last, but not least, do not forget to call your family to let them know
you are alright.
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TRAVELING IN THE STATES
TO YOUR EMPLOYER AND DURING
YOUR PROGRAM
A few employers provide transfer from the airport to you work place. If your
employer has this option make sure that you discuss all the travel details with
him before you depart from Bulgaria.
In most of the cases you will have to arrange your transfer by yourself. You can
find information about the public transport at the website of every major airport.
Have a look at the schedules before you leave for the States.
One of the most preferred types of transportation for the students is Greyhound
Bus Charters. When you buy your ticket you should point out the name of the
state and the city you are traveling to. It is
often necessary to change the bus and make a stop over in another city. Ask
the driver whether this is necessary and request him to remind you when and
where you should do that. You can buy your ticket online at: greyhound.com.
Another possible way of transportation in the States is the Amtrak train. Take in
mind that the trains in the States are often late and the train tickets are usually
more expensive than the bus tickets. You can have a look at the schedules and
buy your ticket online at: amtrak.com.
You can choose to trabnsfer with a domestic flight from a lowcost airline
company. If you decide to do that you can ask your Orange consultant for an
assistance.
If you decide to rent a car, you should keep in mind that most of the big
companies Alamo, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Hertz, National and Thrifty
offer discounts if you reserve your car in advance.
You need to have a valid credit card in order to rent a car in the States.
If you want to compare the prices of your options you can do that at:
www.rome2rio.com
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ARRIVING AT YOUR EMPLOYER

SEVIS Registration
Student Exchange Visitor Information System (SEVIS) - was first put to use in 2003
by the US Government. This system is a huge data base, containing up-to-date
information about all exchange students, who are temporary in the States. A lot of
US services and institutions such as Sponsor organizations, Immigration
services, Embassies, etc. are able to enter the system.
Your top priority obligation upon arriving in the United States is to register in
SEVIS. You are supposed to register online in the first 3 days of your arrival.
Registering in SEVIS is an easy process and will take less than 10 minutes. You
will be asked to provide the date you have entered the States, the number of your
I-94 form and the address where you will be living during your Work and Travel.
Timely registering in SEVIS guarantees you will have a good standing with the US
Immigration services.
In case your American sponsor organization is Intrax, please check-in SEVIS
by logging into your personal profile on their website at:
https://icd.intraxinc.com/pxr/ext/login.action
In case your American sponsor organization is GeoVisions, please
check-in SEVIS by logging into their website at:
http://www.geovisions.org/pages/34_check_ in.cfm OR by calling them at:
1.888.830.9455.

IMPORTANT!
DO NOT TRY TO REGISTER IN SEVIS FROM YOUR HOME COUNTRY!
TRYING TO REGISTER IN SEVIS BEFORE YOU ENTER THE STATES
MAY LEAD TO PROBLEMS. YOU MAY EVEN BE FORBIDDEN TO
ENTER THE STATES BY THE OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF
HOMELAND SECURITY.

Change of address
You must contact your US sponsor organization in 48 hours and inform them what
your new address is. Bear in mind that your company address and a PO. Box are
not valid addresses.
Change of work
You must contact your US sponsor organization and wait for an approval prior to
changing your employer. Only after you are allowed to change your work place,
you can leave your current employer with no negative consequences for you.
Remember to share both the name and address of your new US employer.
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Applying for a Social
Security Number

When you arrive at your employer, ask him to guide you to the nearest Social
Security Administration. You need to go there and apply for a Social Security
Number approximately 10 days after you have registered in SEVIS.
All people that are permitted to legally work in the States must have a Social
Security Number (SSN). This is a nine digit number that is issued by the Social
Security administration. As a Work and Travel participant you also must apply
for such number after you enter the States. You can find detailed instructions
how to apply for a SSN in the next section.
A Social Security Number has lifetime validity. If you have participated in a Work
and Travel program before and you already have a SSN, you do not need to
apply again.
Necessary documents when applying for a SSN:
1

International passport - (original + 1 copy)

2

Visa - (original + 1 copy)

3

DS 2019 Form - (original + 1 copy)

4

Job Offer

5

Social Security Application Form (SS-5)

6

Another picture ID (personal ID, diving's license)
TIP
WHEN APPLYING FOR A SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN), ASK THE
OFFICE WORKER TO PROVIDE YOU WITH A DOCUMENT, CERTIFYING
YOUR APPLICATION. WRITING DOWN THEIR NAME, THE DATE YOU
APPLIED FOR A SOCIAL SECURITY CARD AND THE ADDRESS OF THE
ADMINISTRATION OFFICE IS ALSO USEFUL.
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SOCIAL SECURITY APPLICATION (SS-5)

You need this form in order to apply for a Social Security Number.
How to fill-in the SS-5 form:
At point 1 - write down your FULL name as written on your passport.
At point 2 - leave blank
At point 3 - write down the name of your birth city as it appears in
your passport
At point 4 - fill-in your date of birth, using mm/dd/yyyy format
At point 5 - choose Legal Alien Allowed to Work”
At point 6 - choose the best answer and tick it off
At point 7 - choose the best answer and tick it off
At point 8 - choose the best answer and tick it off
A point 9A - write the maiden name of your mother; At point 9В - leave blank
Аt point 10A - write the full name of your father; At point 10В - leave blank
At point 11 - put a mark at “No”
At point 12 and 13 - leave blank
At point 14 - write down the date that you are applying for a Social
Security Number
At point 15 - write down the phone number of your US employer
At point 16 - write down the address where you would like to receive your
SSN card. Orange advices to fill the full address of your US employer
(must be correctly written)
At point 17 - sign the form
At point 18 - mark the field that says “Self”. DO not fill anything after that line!
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SOCIAL SECURITY APPLICATION (SS-5)
The Social Security Administration will issue your SSN after verifying your
SEVIS registration is completed. It is advisable to apply for a SSN 10 day after
registering in SEVIS, because this is the approximate processing time of one
registration. It takes between 4 and 6 weeks for your Social Security Card to be
issued. During this period you are legally permitted to work only with the
employer indicated on your DS-2019 form. If in 8 weeks you do not receive your
Social Security Number, contact the administration, using their toll free number:
1-800-772-1213.
If by any reason you do not get your SSC at the address you have indicated in
your Social Security Application, but you are sure that you have a number,
request a reissue.

Documents that you will need
to fill in at your employer
On your first days at work your employer will provide you with two forms that you
need to fill-in: W-4 and 1-9. Both documents are important for your right taxation.

W-4 FORM
Upon arriving to your US
employer, they will provide
you with a W-4 form that you
need to fill-in. It determines
what amount of taxes will be
deducted from your
paycheck. Bear in mind that,
even though you can find a lot
of instructions online how to
fill-in a W-4 form, they are only
suitable for US-residents.
Since your tax status in the
States is “ Non-Resident
Alien”, we advise you to fill in
the following information:
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On page 1, point A and H - write down 1 (one)
Leave points B,C, D, E, F and G empty
On page 1, point 1 you must put down your full name the way it is written in
your passport (Make sure your writing is legible and without mistakes) and
the address of your Work and Travel agency, or your home country address
On point 2 you are supposed to write down your Social Security Number.
If it is still processing, leave the field blank
On point 3 thick off “Single”
Point 4 - make a thick only in necessary Point 5 - write 1 (one)
Point 6 - write 0 (zero)
Point 7 - DO NOT write “EXEMPT”

I-9 EMPLOYMENT ELIGIBILITY
VERIFICATION FORM

Your US employer will give one more form to fill-in – I-9. It informs the US Federal
Government that you are legally permitted to work. You are supposed to fill-in
only Section 1 of this document. We advise you to:
Write your full name (exactly as it appears in your passport), your US
address, date of birth (mm/dd/yyyy), City, State, P.O. Box and
Social Security Number.
Tick off “An alien authorized to work until” and then copy the expiration
date of your DS-2019.
Your employer must fill-in sections 2 and 3 of this form.
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STARTING WORK
We recommend you get well acquainted with your employer's requirements
and regulations, concerning: clothes, work performance, company standards,
etc. Follow your schedule, always arrive on-time at work, smile and be polite to
your customers and colleagues (these are normal things for the American
culture).
You are going to receive your salary in the form of periodic paychecks (usually
at the end of every week). Every paycheck will be accompanied by a paystub - a
financial record showing your income and withheld taxes, for both your last
work period and from the beginning of your work till the current date (Year-todate or YTD). We advise you to keep a record of all your paystubs until you
apply for a tax refund.

CASHING CHECKS
There are three easy ways you can cash a check:
1.1 In the bank that has issued the check. Usually this can be done even if you
do not have an opened bank account and it is free of charge.
2.2 Any Bank in the States - in this case you may need to have an opened bank
account and pay a commission. We advise you to explore different bank fees
and commissions, so that you can choose the one that best responds to your
needs.
3.3 Any big supermarket or gas station. Please, bear in mind that you will
probably be charged for this service. When cashing your checks, do not forget
to bring an identification document (your passport with your visa, for example).

OPENING A BANK ACCOUNT
You need to present the following documents and information
in order to open a bank account:
- Passport
- Social Security Card
- Exact address in the USA
You can open a Checking account or a Savings account. It is more useful for
you to open a Checking account, because the bank will issue a debit card and
checkbook for you.
Sometimes you may receive your salary directly deposited in your ban account,
not in paychecks, but in this case you will have to check the conditions for direct
deposit that the ban offers.
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SECOND JOB
When you find a second job you have to inform your sponsor organization about
that immediately via email or phone, so that they can confirm it.

US TAXES
Everybody who earns income in the USA owes taxes accordingly. All the taxes you
must pay are deducted directly from your paycheck and then transferred to the US
Tax Administration. Detailed information about the amount and type of all taxes
deducted is shown on the paystub of each check which we advise you to keep.
The amount of taxation depends on your weekly payment, the state you are
working in, on how you have filled in W4 form, etc.
The amount of the taxes withheld depends on your salary, the State you have
worked in, the way you have filled your W-4 form, when arriving at your employer.
Taxes you must pay
Federal Income Tax
State Income Tax
Local Income Tax

Taxes you must NOT pay
Social Security
Medicare
Federal Unemployment

IMPORTANT!
MONTHLY CONTACT WITH YOUR SPONSOR ORGANIZATION AND ORANGE
You will be required to fill in a short monthly contact form during your program. The
form contains questions about your experience in the program and it is mandatory
to fill it in every month. IN case you miss to fill in the form, the sponsor organization
may cancel your program.
The taxes that you owe are deducted directly from our paycheck. The total amount
of the deducted taxes will be noted on the paystubs that you receive and which we
advice you to save because you may need them when you apply for your tax
refund.
Before you leave the USA, check whether your employer has your correct address
in Bulgaria. If you do not have a secure PO BOX address, you may use our
corporate address: ORANGE PO BOX 28, Sofia 1421, Bulgaria.
Tax Refund USA with Orange BG
After the end of the program and the end of the fiscal year, you can return your
taxes using our Tax Refund Service. Our service is fast, secure and what is more
important - transperant.
The cases with filing misleading tax documents are becoming more and more
common. That's why we advice you to trust our consultants who will fill in your
documents in the most correct way. Before we send your documents to the tax
administration, you will have the chance to personally sign and review them.
Necessarry documents for applyiing for your tax refund:
W2 or last paycheck
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Copy of your Social Security

CardCopy of your passport

USEFUL INFORMATION
Bike safety
Wear your helmet, even if not required by law
Get noticed by drivers by wearing bright clothing and reflectors
Check your breaks and tune your gears
Add bike lights to help guide you at night
Once you are on the road, remember that you are no longer a pedestrian. You
are now operating a moving vehicle and must abide by traffic rules as if you
were driving a car. Some rules may vary from state to state, but generally, bike
riders should always:
Use turn signals with their arms
Stop at red lights
Ride in the bike lane (on the right side if there is no designated bike lane)
Ride in the direction of traffic, not against (nor across traffic without notice)

Emergency Situations
If you get into a situation that endangers your life, or the life of someone else,
immediately call 911 (Emergency). The assistant that answers will have the
responsibility to contact the Police, Fire Brigade or Firs Aid (depending on the
case). If you are seriously ill or hurt, victim of a crime or you are arrested, contact
your US sponsor organization as soon as possible. As a participant in a cultural
exchange program, you are supposed to become familiar with US laws.
US laws are highly strict and trials are very fast, when it comes to
convictions, such as:
Thefts
Use of alcoholic beverages in public
Use of alcohol if people are under the age of 21
Selling alcohol and cigarettes to people who are under the age of 21
Possession, use and sale of drugs
Public order offenses
Violation of the public order
Frauds
Sexual harassment
Statements that express discrimination

Sales Tax
When buying goods from supermarkets and shops, bear in mind that sellers
often put the net price of the goods with no VAT included.
This is a common practice in the USA, so do not be surprised if the price tags
show different price from the one you have paid for a product.
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Questions & Answers
How to register in SEVIS?
In case your American sponsor organization is Intrax, please check-in SEVIS by
logging into your personal profile on their website at:
https://icd.intraxinc.com/pxr/ext/login.action. In case your American sponsor
organization is GeoVisions, please check-in SEVIS by logging into their website at:
http://www.geovisions.org/ pages/34_check_in.cfm OR by calling them at:
1.888.830.9455
Lost your DS-2019?
Contact your program sponsor organization and ask them to reissue the
document. A representative will provide you with additional details on how to
proceed.
Left your DS-2019 in your home country?
Explain to the Customs and Border Protection officer what has happened and ask
for information how to proceed. In most cases you will be allowed to stay in the
States for 30 days. During this period your parents must send you the original of
DS-2019 form. Immediately after receiving it, go to the nearest Custom's services,
so that you get a stamp on the form.
Lost your passport?
Contact your Home-country Embassy in the States and ask for a replacement
document. Your visa cannot be replaced after entering the States. This, however,
must not be a problem, as your visa is just an entrance document. Bringing copies
of all your documents with you is strongly advisable.
Lost your social security card?
Administration on their toll-free number 1-800-772-1213 or visit: www.ssa.gov
for further instructions how to apply for a reissue.
You arrived at the states but your luggage got lost?
Find the Baggage Claim office of your airline and ask for assistance.
Having problems with your employer?
Contact your program sponsor organization for assistance. NB! Do not leave your
employer without first getting a permission to do so from the sponsor organization!
Failure to contact your sponsor may result in changing your status in SEVIS and
even termination of your program.
You need medical assistance?
In case you got hurt or sick and need IMMEDIATE medical assistance, since your
condition is threatening for your live, call 911! In all other cases when you need
medical assistance, please contact Coris Internationalin Bulgaria at 011 359 2 950
50 10OR 011 359 2 950 50 11, OR call their US toll-free number 1 800 358 9105.
They will give you exact directions of what hospital and doctor to visit.
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TRAVELING OUTSIDE THE STATES
If you are planning to travel outside the States during your program you
must know:
You have to send your original DS-2019 form to your sponsor organization
before leaving the States. They will stamp the document, showing you are
following your program regulations, and send it back to you. For further
details, please, contact your sponsor organization.
You may need a visa for the country you are planning to visit. You can obtain
the most updated and detailed information about visa regulations by
contacting the embassy of the chosen country in the States.
You are obliged to return to the US before your J1 visa expires (please, check
the expiration date, written in your J1 visa).

AFTER YOU RETURN
APPLYING FOR TAX REFUND
After you return from the states you will have to apply for your tax refund by 15 of
April of the next calendar year.
You will need the following documents to apply for your taxes
W-2 forms or last paychecks
Copy of Social Security Card
Copy of your passport
You can use our Tax Refund service to get your taxes back. Please note that
using an agency to apply for your taxes is more save and secure. Ask about the
ways to return your taxes in your Orange office, once you come back from the
States.
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IMPORTANT CONTACTS
US SPONSOR ORGANIZATIONS
INTRAX CAREER DEVELOPMENT
600 California Street, 10th Floor
San Francisco, CA 94108
Toll free number: 1 888 224 0450
Tel.: 1 415 434 5440
Fax: 1 415 434 5430/5435
www.experienceintrax.com
iwtsupport@experienceintrax.com

GEO VISIONS
54 Split Oak Circle
Chesterfield, NH 03443
Toll free number: 1 888 830 9455
Tel.: 1 603 363 4187
Fax: 1 603 363 8446
www.geovisions.org
visions@geovisions.org

EMBASSIES
EMBASSY OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA IN USA
1621 22nd St. NW,
Washington DC 20008
Tel.: 1 202 387 7969
www.bulgaria-embassy.org

EMBASSY OF THE REPUBLIC
OF MACEDONIA IN USA
2129 Wyoming Ave. NW,
Washington D.C. 20008
Tel.: 1 202 667 0501
Tel.: 1 202 667 2104
Fax: 1 202 667 2131
washington@mfa.gov.mk

EMBASSY OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA IN USA
2101 S Street NW,
Washington DC 20008,
Tel.: 202-667-1130/31/37

EMBASSY OF THE REPUBLIC
OF SERBIA IN USA
2233 Wisconsin Avenue, NW, Suite 410
Washington, DC 20007
Tel.: 1 202 332 0333
Fax: 1 202 332 3933
info@serbiaembusa.org

EMBASSY OF THE REPUBLIC
OF ALBANIA IN USA
2100 S St NW
Washington, DC
Tel.: 1 202 223 4942
Fax: 1 202 628 7342
embassy.washington@mfa.gov.al
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София, Център
бул. Черни Връх 25А,
Хемус Бизнес Център
Телефон: 02/ 98 79 988
Имейл: sofia@orange.bg

Стара Загора
ул. Иван Шишман 85Б
Телефон: 042/ 23 02 39
Имейл: stzagora@orange.bg

София, Студентски Град
ул. Александър Фол 2
Телефон: 0879636050
Имейл: sgrad@orange.bg

Велико Търново
ул. Христо Ботев 6
Телефон: 062/ 60 17 25
Имейл: tarnovo@orange.bg

Пловдив
бул. Цар Борис III 132
Телефон: 032/ 63 58 73
Имейл: plovdiv@orange.bg

Благоевград
ул. Христо Татарчев 11
Телефон: 073/ 59 13 24
Имейл: blagoevgrad@orange.bg

Варна
бул. Цар Освободител 11
Телефон: 052/ 91 72 06
Имейл: varna@orange.bg

Свищов
ул. Димитър Анев 8
Телефон: 0631/ 60 503
Имейл: svishtov@orange.bg

Русе
ул. Янтра, блок Дав 3
Телефон: 082/ 83 83 87
Имейл: ruse@orange.bg

Научете повече за нашите
услуги на www.orange.bg
и в социалните мрежи

facebook.com/orange.bg

instagram.com/orangebg

twitter.com/orangebg

youtube.com.com/orangebgtv

