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The Date:  January 2023 

To: WSC 2023 Participants 

From: NA World Services 

Re: WSC 2023 Travel 

Você já recebeu informações sobre inscrições e reservas de hotel para a WSC 2023. Este memorando 
fornece informações para reservar passagens aéreas e viajar para a WSC 2023. Esperamos que esta 
conferência seja diferente de todas as outras, com a mistura de eventos presenciais e participantes 
virtuais, e precisamos da sua ajuda para planejar de forma eficaz. Pedimos que preencham agora o 
formulário de inscrição publicado em www.na.org/conference, caso ainda não o tenham feito. Sabemos 
que mudanças podem ocorrer nos próximos meses; independentemente disso, pedimos que você se 
registre agora e o ajudaremos a fazer atualizações mais tarde, se necessário. Obrigado a todos os que já 

o fizeram. 

WSC 2023 

A WSC 2023 será realizada em Woodland Hills, Califórnia, EUA, de domingo, 30 de abril a sábado, a 6 de 
maio de 2023. Estamos planejando iniciar as atividades pré-conferência no sábado, 29 de abril. Os 
participantes norte-americanos podem optar por viajar na sexta-feira, 28 de abril ou esperar até a manhã de 
sábado, 29 de abril, e os participantes internacionais podem optar por vir na quinta-feira, 27 de abril ou 
sexta-feira, 28 de abril. 

Iremos financiar um delegado de cada região e zona com sede. Esse financiamento inclui passagem aérea de 
ida e volta, vale-refeição, transporte terrestre de ida e volta ao aeroporto e hospedagem, em quarto duplo. 
Espera-se que os delegados regionais e zonais financiados pelos Serviços Mundiais de NA (participantes 
financiados pelo NAWS) alojem-se com outro participante da conferência. Delegados da América do Norte 
serão financiados por até nove noites. Portanto, pagaremos metade do seu quarto de hotel de sexta-feira, 
28 de abril, até domingo, 7 de maio. Se você estiver vindo de fora da América do Norte ou tiver dúvidas, 
entre em contato com Elaine nos Serviços Mundiais de NA (elaine@na.org), e poderemos atender às suas 
necessidades de viagem individualmente. Regiões e zonas que podem e desejam financiar-se total ou 
parcialmente são bem-vindas e incentivadas a fazê-lo, mas precisam seguir os mesmos procedimentos para 
registro e reserva de quartos. 

Inscrição na Conferência e Reservas de Hotel 
Você pode se inscrever para a WSC 2023 e fazer reservas de hotel imediatamente até 1 de março de 2023 
para o hotel. Acesse www.na.org/conference, clique no Formulário de Hospedagem e Inscrição na 
Conferência, preencha seus dados e clique em enviar. Todos os participantes, independentemente de serem 
financiados pelo NAWS ou não, devem preencher este formulário para se inscrever na WSC 2023 e fazer uma 
reserva de hotel. Isso é limitado a dois participantes por zona ou região de acordo com a política da 
conferência. Você pode solicitar um colega de quarto específico no formulário, mas cada um de vocês deve 
preencher seu próprio formulário. Se precisar modificar qualquer parte de sua inscrição ou reserva, entre em 

Não se esqueça: você pode encontrar a maior parte do material relacionado à 
conferência em nosso site www.na.org/conference e no Dropbox do 

participante da conferência. Se precisar de ajuda para acessar o Dropbox, 
avise-nos: matt@na.org 

http://www.na.org/conference
http://www.na.org/conference


contato com elaine@na.org. Entendemos que os problemas de visto podem afetar muitos e, portanto, você 
pode estar preenchendo o formulário sem ter certeza de sua situação de viagem. Novamente, precisamos do 
seu cadastro agora, por isso, por favor, preencha o formulário com suas intenções, e caso seu visto não seja 
concedido ou sua situação mude, modificaremos as informações. 

Todos os participantes financiados pelo NAWS devem compartilhar um quarto. Você pode hospedar-se 
com quem quiser, mas o NAWS não incorrerá em despesas adicionais como resultado dessa escolha. Se o 
seu colega de quarto não for financiado pelo NAWS, ele será responsável por metade das despesas com o 
quarto. Se você for um participante financiado pelo NAWS e preferir ficar sozinho no quarto, será 
responsável por metade das despesas com o quarto. O quarto completo custa US$ 159 por noite mais 
impostos de US$ 24,88 = US$ 183,88 A metade do quarto custa US$ 91,94 por noite. 

Todos os participantes, financiados pelo NAWS ou não, serão responsáveis por todas as despesas extras do 
quarto (telefonemas, serviço de quarto, filmes, etc.). Ao chegar ao Warner Center Marriott, esteja 
preparado para fornecer um cartão de crédito para despesas extras. O hotel fará uma retenção de $ 50 
por dia no cartão e os fundos serão liberados após o check-out; pode levar de 3 a 5 dias úteis para que a 
liberação dos fundos seja exibida em seu cartão. Se você não tiver um cartão de crédito, entre em 
contato com Elaine para fazer outros arranjos até 1º de março. Como na maioria dos hotéis, o uso de um 
cartão de débito resultará no hotel colocando uma "retenção" de $ 50 por dia em seu cartão de débito. Os 
fundos serão liberados no final da sua estadia e pode levar de 5 a 10 dias úteis, dependendo do seu 
banco, para voltar à sua conta. Não recomendamos o uso de cartão de débito. 

Reservas Aérias 
As passagens aéreas serão aprovadas apenas para viajantes financiados pelo NAWS cujos nomes estejam 
em nossa lista de participantes da conferência. Se você não tiver certeza se suas informações de contato 
estão corretas, entre em contato com a equipe do NAWS imediatamente. 
Você pode fazer suas reservas por conta própria e solicitar reembolso, mas nós o encorajamos a usar 
nosso provedor de viagens, pois isso facilita o rastreamento e o pagamento para os Serviços Mundiais de 
NA. Para fazer sua reserva aérea, entre em contato com a Archer Travel enviando um e-mail para 
NAWorldServices@archertravel.com. Eles também podem ser contatados em +1 800-272-4377 ou +1 818-
248-1511, das 8h30 às 15h, horário padrão do Pacífico. Se ligar, selecione “agente ativo” e informe que 
você é dos Serviços Mundiais de NA. 

A Archer Travel opera de segunda a sexta-feira no horário comercial do horário do Pacífico. Lembre-se 
disso ao antecipar respostas de e-mail.   

Você deve incluir as seguintes informações em seu e-mail: 

 Suas datas e horários de viagem preferidos. Por favor, informe-os também se você estiver esperando 
por um visto. 

 Aeroporto preferencial (se o custo for substancialmente menor para um aeroporto próximo, você 
pode ser solicitado a voar de lá), janela ou preferência de assento no corredor, números de 
passageiro frequente, se você tiver um. Se você tem uma companhia aérea ou rota preferida ou já 
procurou voos possíveis, informe-os e eles farão uma comparação. 

 Nome exatamente como aparece no seu passaporte, número do passaporte, país de emissão, 
validade do passaporte, nacionalidade 

 Data de nascimento (mês/dia/ano) 

 Número de telefone celular e endereço de e-mail 

A Archer Travel terá uma lista de participantes financiados pelo NAWS e enviará cada itinerário ao NAWS 
para aprovação final. Os participantes que estão sendo financiados por suas regiões ou que estão se 
financiando também são incentivados a usar nosso agente de viagens, mas podem optar por comprar os 
bilhetes por conta própria. Se um participante financiado pelo NAWS quiser viajar com um participante 
que não é financiado pelo NAWS, ambos devem comprar suas passagens ao mesmo tempo entrando em 
contato com a Archer Travel. Certifique-se de incluir o número do cartão de crédito que deve ser 



cobrado pela parte do bilhete do participante não financiado no e-mail para 
NAWorldServices@archertravel.com. 

Elaine trabalha em estreita colaboração com o provedor de viagens, portanto, se você tiver dúvidas, 
também pode enviar um e-mail para elaine@na.org. 

Transporte Terrestre e Refeições e Despesas Acessórias 
O transporte terrestre para o Warner Center Marriott está disponível no Aeroporto Internacional de Los 
Angeles (LAX) e no Aeroporto de Burbank (BUR). Estamos preparados para reembolsar o Uber, Lyft ou opção 
de transporte mais barata de LAX para o Warner Center Marriott e o retorno ao aeroporto na partida. Não 
podemos oferecer vouchers de transporte para esta conferência  

Os participantes americanos financiados pelo NAWS receberão um cheque adiantado para sua refeição diária 
e ajuda de custo. Os viajantes financiados pelo NAWS de fora dos Estados Unidos receberão seu 
adiantamento assim que as inscrições para a conferência começarem no Warner Center Marriott. Embora 
estejamos pedindo à WSC que aumente a cota diária para 2023–2025, a cota diária para a WSC 2023 
permanece em US$ 60 por dia.  

Protocolo Covid-19 
Os detalhes dos protocolos de participação na WSC 2023 serão publicados na página da conferência à 
medida que nos aproximarmos do evento e um aviso será fornecido aos participantes.  

Preciso de ajuda? Viajantes internacionais e aqueles com dúvidas sobre 
viagens e inscrições em conferências, ou que precisem atualizar as 
informações de contato, enviem um e-mail para Elaine em 
Elaine@na.org. 
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