Preço acessível,
profissionais experientes

Serviços de Preenchimento
de Formulários
Imigratórios e Legal
Consultas com
profissionais
credenciados estão
disponíveis agora
em:

• Aplicações de Green Card, incluindo com base em laços matrimoniais
......(casamento)

• Boston
• Lowell
• Manchester
www.iine.org/legal

•

Documentação de Viagem para Refugiados

•

Autorização de Trabalho

•

Petição Familiar para Refugiado/Asilado & Petição com base familiar

•

Aplicações para Cidadania Americana

•

Renovação/Substituição de Green Card

• Aplicação para o Status de Proteção Temporária (TPS na sigla em
.......Inglês)
•

Petição para Remover Condições de Residência

•

Pedido de Isenção de Taxa

Sobre os Serviços de Preenchimentos de Formulários
Imigratórios
O Instituto Internacional da Nova Inglaterra (IINE) serve
refugiados e imigrantes desde 1918. Em 2018, nós
acrescentamos os nossos Serviços de Preenchimento de
Formulários Imigratórios oferecendo serviços a um preço
acessível e de alta qualidade. Serviços legais são oferecidos
por profissionais experientes e credenciados em: Boston, MA,
Lowell, MA, and Manchester, NH.

Como funciona nossos serviços?
•

Um membro da nossa equipe legal marca uma consulta
inicial com um cliente potencial numa de nossas
localizações para determinar o plano de ação mais
apropriado.

•

Depois da reunião inicial, determinamos se o IINE
poderá representa-lo no seu caso de imigração.
Consequentemente o cliente receberá uma lista de
documentos a serem apresentados e instruções para fazer
uma segunda reunião com um dos membros da equipe
legal.

•

Um dos nossos representantes credenciados representará
o cliente durante o seu caso legal, incluindo na preparação
para entrevistas diante do Serviço de Cidadania e Imigração
dos EUA (USCIS).

•

Se necessário, o cliente necessita fornecer o seu próprio
intérprete para estar presente nas consultas com IINE, e
em qualquer visita ao USCIS.

•

A equipe do IINE representa clientes imigrantes e
refugiados ao longo de todo o seu processo. Nós
trabalhamos diretamente com cada cliente e ficamos em
contato durante todo o processo.

Contate-nos hoje!
Site oficial: www.iine.org/legal
Telefone: (617) 801-5258
Email: legal@iine.org
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