Giá cả phải chăng, chuyên
nghiệp và có kinh nghiệm .

Dịch Vụ Lập Hồ Sơ
Nhập Cư Hợp Pháp (LIFS)
Lấy hẹn với các
chuyên gia có bằng
cấp tại:

• Ho� sơ xin thẻ xanh, kể cả diện hôn nhân

• Boston
• Lowell
• Manchester

• Giấy tờ xin tị nạn cho người thân và xin nhập cư cho gia đình
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• Giấy tờ du hành theo diện tị nạn
• Giấy tờ ca� p phép lao động tại Mỹ
• Ho� sơ xin nhập tịch Hoa Kỳ

• Ho� sơ gia hạ n hoặc thay thế thẻ xanh

• Đơn xin hưởng Chế độ Bảo vệ Tạm thời (TPS)

• Đơn xin miễn các điều kiện về cư trú
• Đơn xin miễn lệ phí

Giới thiệu về Dịch Vụ Lập Hồ Sơ Nhập Cư Hợp Pháp (LIFS) của IINE
Cơ quan Quốc tế New England (IINE) đã phục vụ người tị
nạn và người nhập cư trên khắp khu vực New England từ
năm 1918. Trong năm 2018, chúng tôi đã mở thêm Dịch Vụ
Lập Hồ Sơ Nhập Cư Hợp Pháp để giúp lập hồ sơ nhập cư có
chất lượng cao và chi phí thấp. Các dịch vụ pháp lý này được
phụ trách bởi các nhân viên pháp lý có kinh nghiệm và bằng
cấp tại: Boston MA, Lowell MA, và Manchester NH.

Dịch vụ của chúng tôi hoạt động như thế nào?

Hãy liên hệ trong hôm nay!

•

Một thành viên của nhóm dịch vụ pháp lý sẽ sắp xếp cuộc gặp
mặt sơ bộ đầu tiên với khách hàng tại một trong các văn
phòng của chúng tôi để xác định hướng hành động tốt nhất.

•

Sau cuộc gặp sơ bộ, nếu chúng tôi xác định rằng IINE có thể
đại diện cho khách hàng để giải quyết vấn đề nhập cư, khách
hàng sẽ được nhận một danh sách về các giấy tờ cần có và
được hướng dẫn sắp xếp cuộc hẹn tiếp theo với thành viên
của nhóm pháp lý.

•

Một thành viên của nhóm sẽ đại diện mỗi khách hàng từ
đầu đến cuối trong quá trình giải quyết vấn đề pháp lý,
kể cả việc chuẩn bị và tham dự các buổi phỏng vấn của
cơ quan Nhập Tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS.

•

Xin lưu ý là khách hàng có trách nhiệm mang theo thông
dịch viên riêng cho mình tại buổi gặp sơ bộ với IINE, cùng
với các buổi họp sau và tất cả các cuộc hẹn với USCIS.

•

Nhóm pháp lý IINE sẽ đại diện cho khách hàng qua toàn bộ
quy trình nộp hồ sơ nhập cư hợp pháp cụ thể của khách.
Chúng tôi làm việc trực tiếp với mỗi khách hàng và giữ liên
lạc chặt chẽ qua từng giai đoạn của vụ việc.
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