
QUY TRÌNH EB-5 – DI TRÚ

Lưu ý: Sửa đổi tháng 9 năm 2016 
*Thời gian này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thời gian thực tế cần thiết để hoàn tất quá trình nhập cư EB-5 sẽ thay đổi dựa trên lựa chọn đầu tư tùy vào trường hợp của mỗi cá nhân và các yếu 
tố khác. Các nhà đầu tư tiềm năng từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (trừ Đài Loan) nên lưu ý rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công bố rằng hạn ngạch visa thụt lùi là có khả năng cho EB-5 người xin thị 
thực Trung Quốc trong năm tài chính liên bang kết thúc ngày 30 tháng 9 2016, mà có thể dẫn đến ý nghĩa sự chậm trễ ở Bước [3] trong quá trình nêu trên. Với hạn ngạch trì trê, có thể mất vài năm giữa chính 
USCIS ‘của một nhà đầu tư Trung Quốc của mẫu I-526 đơn khởi kiện và thời gian xin visa EB-5 là có sẵn, cho phép nhà đầu tư đó để đảm bảo một thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc, và hợp 
pháp nhập cư vào Hoa Kỳ. Hạn ngạch thụt lùi cũng có thể yêu cầu kéo dài thời hạn của một EB-5 đầu tư được áp dụng, đó có thể chậm lại của nhà đầu tư tiền đầu tư. Hãy liên hệ với luật sư di trú của bạn 
để thảo luận về các trường hợp cụ thể trường hợp của bạn và làm thế nào visa thụt lùi có thể ảnh hưởng đến nó. Vui lòng xem lại tin ghi nhớ Vị trí áp dụng và Hiệp định đăng ký để có thông tin chi tiết hơn.
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GỬI TIỀN QUỸ
& CHUẨN BỊ 

HỒ SƠ

BƯỚC 1

a) Trả lời bảng  
câu hỏi 

b) Civitas cung cấp 
chonhà đầu tư 
những tài liệu  
bảo mật mô tả  
đầu tư EB-5

c) Nhà đầu tư 
ký thỏa thuận 
Subscription 
agreement

d) Nhà đầu tư gửi 
$500,000 vào  
quỹ hoặc tài  
khoản escrow và 
thanh toán phí 
hành chính

BƯỚC 2

Luật sư nộp trình 

Kiến nghị I-526  
cho USCIS

BƯỚC 3*

Xét xử I-526

Luật sư di trú điền 
đơn visa di trú hoặc 
điều chỉnh tình trạng

*Vu  lòng đọc ghi trú dưới 
đây. Sự ngưng trệ thị thực 
EB-5 cho công dân Trung 
Quốc có thể kéo dài thời 
gian xử lý

BƯỚC 4

22 tháng kể từ khi 
nộp hồ sơ kiến  
nghị I-526

Phê duyệt Visa 
Di Trú (hoặc điều 
chỉnh tình trạng):

THƯỜNG TRÚ 
NHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN

BƯỚC 5

Luật sư di trú nộp 
trình đơn kiến nghị 
bỏ tình trạng điều 
kiện I-829

62-65 tháng từ khi 
nộp trình đơn kiến 
nghị I-526

Khi được phê duyệt 
I-829, tình trạng thường 
trú nhân có điều kiện sẽ 
được loại bỏ

30 NGÀY 14 -16 THÁNG 6-7 THÁNG* 24 THÁNG 15 THÁNG

ĐƠN KIẾN  
NGHỊ I-526

VISA DI TRÚ 
HOẶC ĐIỀU 

CHỈNH 
TÌNH TRẠNG

THẺ ĐIỀU KIỆN 
THƯỜNG TRÚ 

NHÂN CÓ ĐIỀU 
KIỆN

KIẾN NGHỊ I-829 
LOẠI BỎ TÌNH 
TRẠNG ĐIỀU 

KIỆN


