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CHUYÊN ĐỀ

- Xu hướng đầu tư EB-5 trong năm 2016
- Góc nhìn của Sở Di Trú về nguồn tiền
sạch
- “Chứng minh nguồn tiền” đầu tư EB-5
đối với khách hàng Việt Nam
- Cùng Luật sư Di trú thảo luận về Hồ sơ
tài chính cá nhân của gia đình
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Luật sư KATE KALMYKOV
Luật sư trưởng về di trú công ty
Greenberg Traurig
Bà Jenny Huyền Lê
Giám Đốc điều hành IBID

Xem thêm

Luật sư KATE KALMYKOV

Kate Kalmykov là luật sư di trú được
công nhận và rất được tôn trọng trong
cộng đồng EB-5 visa. Bà được bình chọn
là một trong 25 luật sư EB-5 giỏi nhất
của tạp chí EB5 Investor; ngôi sao mới
của tạp chí Super Lawyer; và là lãnh đạo
trẻ của New Jersey Law Journal.
Luật sư Kate hiện là luật sư trưởng về lĩnh
vực di trú của công ty Greenberg Traurig.

Bà Jenny Huyền Lê - Giám
Đốc điều hành IBID

Bà có 15 năm kinh nghiệm làm việc với
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính
phủ và tổ chức chính phủ tại Việt Nam.
Bà đã trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000
hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ; đã chuẩn bị hồ sơ
cho trên 300 nhà đầu tư Việt Nam đầu tư
theo chương trình EB-5. Rất nhiều khách
hàng của bà đã nhận được Thẻ Xanh và
đang ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ.

Những thông tin cần biết
1. USCIS nói gì về cách chứng minh nguồn tiền EB-5
2. Đại biểu Bang Texas - Ông Rafael Anchia gặp gỡ
công ty IBID
3. USCIS chào mừng gần 20.000 Công Dân mới
trong ngày Tổng Thống Hoa Kỳ
4. Số liệu hồ sơ EB-5 thống kê đến quý 4/2015
5. Phân tích số liệu hồ sơ EB-5 năm 2014-2015
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