Sở Di Trú Mỹ áp dụng mức lệ phí tăng từ tháng 12/2016
Từ ngày 23/12/2016, lệ phí cho các dịch vụ liên quan đến Di trú sẽ tăng trung bình
khoảng 21%. Tất cả các đơn gửi đến Sở Di trú Mỹ (USCIS) có đóng dấu bưu điện từ
ngày 23/12/2016 theo mức.
Chi tiết

.........................................................................................................................................

Đề xuất Nghị quyết Tiếp tục gia hạn EB-5 đến tháng 03/2017
Nguồn tin cập nhật đáng tin cậy từ hãng luật di trú Greenberg Traurig, chương trình
đầu tư EB-5 có khả năng sẽ tiếp tục được gia hạn đến tháng 3/2017.
Chi tiết

Cuộc sống người dân California được nâng
cao nhờ chính sách mới
Cuộc sống ở Mỹ nói chung và cuộc sống của người Việt
tại bang California của Mỹ nói riêng sẽ được cải thiện rất
nhiều. Kế hoạch này nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe
nghiêm trọng trên xa lộ.
Chi tiết

5 địa điểm không thể không tham quan khi
tới Mỹ
Quốc gia rộng lớn này được thiên nhiên ưu ái cho nhiều
thắng cảnh nổi tiếng. Trong đó, có những địa điểm mà
khi đặt chân đến nước Mỹ người ta không thể không ghé
thăm.
Chi tiết

Chương trình định cư các nước

Chương trình đầu tư Úc
diện visa 188 lấy visa với
thời gian thụ lý hồ sơ
nhanh chóng, đơn giản và
dễ chứng minh tài chính.
Là cơ hội định cư tại Úc
dành cho cả gia đình.

Đầu tư Canada diện đầu tư
Quebec, PEIPIP, skilled
worker là cơ hội lấy thẻ PR
định cư tại Canada nhanh
nhất hiện nay dành cho cả
gia đình.

Đầu tư bất động sản tại các
nước thuộc khối Schengen
Châu Âu theo chương trình
Golden Visa để nhận quốc
tịch. Cơ hội định cư tại
vùng đất mơ ước chỉ trong
4 tháng.
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