USCIS công bố số liệu đơn I-526 và I-829 quý 4/2016
Văn phòng di trú đầu tư (IPO) vừa công bố thời gian xử lý hồ sơ I-526 and I-829 of Quý
4 năm tài chính 2016 (từ tháng 7 - tháng 9). Tỷ lệ đơn I-526 được chấp thuận cao thứ
hai trong lịch sử chương trình EB-5.
Chi tiết

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

28/4/2017 lần gia hạn cuối cùng của chương trình EB-5?
Nghị quyết gia hạn ngắn chương trình EB-5 Đầu tư định cư thông qua Trung tâm vùng
đến ngày 28/04/2017 được thông qua. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong
ngành, khả năng đây là lần gia hạn cuối cùng của chương trình EB-5 là hơn 90%.
Chi tiết

Quảng trường thời đại New York chuẩn bị
đón năm 2017
Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại, thành phố
New York nước Mỹ đang hoàn thành các công đoạn cuối
cùng để đón chào năm 2017.

Chi tiết

Nước Mỹ sẽ làm nên sự tăng trưởng kinh tế
thế giới trong năm 2017
Dự báo kinh tế cho năm 2017 của các cơ quan nghiên
cứu quốc tế đã thay đổi ngược hẳn so với các công bố
trước về tác động của việc ông Donald Trump đắc cử
Tổng thống với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.
Chi tiết

Nước Mỹ thay đổi qua 10 sự kiện lịch sử
Khoảng hơn 2.000 người dân Mỹ trưởng thành đã tham
gia cuộc khảo sát để bầu chọn 10 sự kiện lịch sử làm thay
đổi cuộc đời họ.

Chi tiết

Giáo dục công lập và tư thục tại Mỹ
Đa số trẻ em tại Mỹ học tại trường công lập khoảng 13
năm, từ cấp mầm non đến hết lớp 12. Các trường cũng
có thể cho con bạn làm bài thi trước khi quyết định cho
cháu vào lớp nào.
Chi tiết
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