ĐẦU TƯ & ĐỊNH CƯ MỸ
NHẬN THẺ XANH CHO CẢ GIA ĐÌNH

Tại sao nên nộp hồ sơ EB-5 trước 30/9
Cơ hội nộp hồ sơ định cư Mỹ EB-5 trước 30/9/2015 với mức đầu tư $500.000
Dự án hoàn vốn tốt nhất đã được USCIS chấp thuận trước,
đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư và nhận thẻ xanh vĩnh viễn.
Click Xem

NHỮNG THÀNH TÍCH

VƯỢT BẬC NHẤT CỦA CANAM
Dự án mới
Khách sạn Dallas Galleria Marriott

Click Xem

Cụm khách sạn Marriot với 250 phòng mang
hai thương hiệu nổi tiếng AC và Residence.
Tọa lạc kề khu mua sắm lớn The Galleria của
Dallas, khu phức hợp lớn nhất North Texas.
Civitas EB-5 Capital nhà quản lý EB-5 độc
quyền cho thành phố Dallas.

USCIS đã chấp thuận mẫu đơn I-526 cho 6 dự
án gần đây nhất của CanAm. Các dự án được
chấp thuận bởi USCIS bao gồm phát triển một
cảng biển hàng đầu New York Harbor, xây dựng
4 tàu biển chở dầu ở Philadelphia, và cây dựng
một dịch vụ đường sắt hành khách tốc hành
giữa Miami và Orlando ở Florida.

Dự án EB-5 mẫu là gì?
Dự án EB-5 mẫu còn được gọi là dự án "được chấp thuận trước". Khi một
nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 thông qua
Trung Tâm Vùng, họ nộp đơn I-526.

Dự án nổi bật nhất 2015

”

ĐƯỜNG SẮT ALL ABOARD FLORIDA

”

"Một chủ đề mới về đường sắt cao tốc sẽ
tạo ra hàng nghìn công việc trong vài
năm, cũng như công ăn việc làm sau đó
để phục vụ và vận hành sẽ kích thích
kinh tế phát triển trong vùng mà những
chuyến tàu này đến". Tổng thống Obama
nói.
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