IBID trân trọng giới thiệu đến ông/bà:

Dự án Nhà Dưỡng Lão Campo Felice
Dự án Nhà dưỡng lão Campo Felice cao 24 tầng,
gồm 323 phòng cao cấp, và các tiện nghi như phòng
tập thể dục, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, rạp chiếu
phim, hồ bơi, nhà hàng. Dự án toạ lạc tại cảng Fort
Myert, bang Florida
Là dự án phục vụ cộng đồng nên nhận được nhiều
hỗ trợ từ chính quyền bang Florida như 7 triệu USD
từ tax credit. Các khoản tiền này được hoạch định để
trả lại cho nhà đầu tư EB-5.
Xem tiếp

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã điều chỉnh phí
xin thị thực

Giải pháp tài chính

IBID luôn đưa ra giải pháp tài chính tốt nhất để
Biểu phí mới sẽ có hiệu lực từ 12/09/2014. Tất cả các chứng minh nguồn tiền đầu tư theo chương trình
đương đơn sẽ trả phí theo biểu phí có hiệu lực tại EB-5 và cả kế hoạch tài sản lâu dài của cả gia đình
ngày trả phí, ngoại trừ những phí thị thực định cư nhà đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp nhà
được trả cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tại đầu tư có cơ hội định cư tại vùng đất hứa hẹn một
tương lai tốt đẹp cùng cả gia đình
Hoa Kỳ, thì biểu phí sẽ dựa trên ngày xuất hóa đơn
Xem tiếp

Xem tiếp

Những thông tin về luật di trú và định cư
mới ở Mỹ:
+ Luật Định Cư Hoa Kỳ (US Naturalization Law)
+ Các loại chiếu khán cho phép nhập cảnh Hoa Kỳ
tạm thời (Temporary Visas)
+ Các loại chiếu khán cho phép nhập cảnh Hoa Kỳ
theo diện di dân (Immigrant Visas)
Xem tiếp

Nhà đầu tư EB-5 chia sẻ
đối với bậc làm cha mẹ, con cái là tài sản lớn nhất. Vì vậy, họ không hẳn đầu tư để được định cư tại Mỹ, mà
mong muốn con cái mình có một tương lai tươi sáng và hưởng nền giáo dục chất lượng. Họ đầu tư không
vì lợi nhuận mà vì tương lai của thế hệ sau này
Xem tiếp

5A Floor, Master Building, 155 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, HCM City
[T] 08 38 222 102 [F] 08 38 221 202 [E] info@ibid.vn
[W] www.ibid.vn

