IBID trân trọng giới thiệu đến ông/bà:

Cẩm nang cho người mới định cư
Cẩm nang dành cho những ai đang quan tâm vấn đề định cư Hoa Kỳ. Từ các vấn đề về giấy tờ hồ sơ, các
quyền của thường trú nhân, quốc tịch hay băn khoăn về chỗ ở, công việc, học tập, dịch vụ y tế,... hoặc tham
khảo về chương trình đầu tư định cư EB-5.
Xem tiếp

Dự án nhà dưỡng lão Campo Felice
Được sự hỗ trợ rất nhiều của chính phủ. Theo kế
hoạch, dự án sẽ nhận được khoản tiền tax credit 7
triệu USD và được hoạch định dùng để đảm bảo trả
lại tiền cho 14 nhà đầu tư đầu tiên của dự án.
Xem tiếp

Lịch sử hình thành chương trình EB-5

EB-5 và các câu hỏi thường gặp

Được tạo ra bởi Quốc hội vào năm 1990 để kích thích Tổng hợp lại những thắc mắc mà IBID thường gặp
nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn trong quá trình giúp tư vấn hỗ trợ các nhà đầu tư EB-5.
Hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi bạn đang cần giải đáp
của các nhà đầu tư nước ngoài.
nếu không nằm trong các trường hợp dưới đây
Xem tiếp
Xem tiếp

Định cư Mỹ được mang bao nhiêu tiền?
Một câu hỏi luôn được quan tâm đến đầu tiên đối
với những ai đang có ý muốn định cư tại Mỹ. Có một
thực tế mà không phải ai cũng biết của “giấc mơ Mỹ”
đó là việc chuyển tiền vào Mỹ không hề bị cấm bởi
quốc gia sở tại. Vấn đề là Việt Nam cho các cá nhân
mang bao nhiêu tiền khi định cư tại Mỹ?
Xem tiếp

Visa L1
Là chương trình cho phép công ty nước ngoài được mở công ty, văn phòng đại diện, hoặc mua lại doanh
nghiệp đang hoạt động tại Mỹ. Đồng thời, cho phép gửi chuyên viên qua Mỹ làm việc. Vậy tiến trình, hồ sơ,
thủ tục như thế nào để được cấp visa L1.
Xem tiếp
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