
Bước 1 – Hoàn thành Bảng Câu Hỏi
 Liên hệ với Civitas để nhận được bảng câu hỏi sơ bộ cho nhà đầu tư. Khi đã 
hoàn thành, bảng câu hỏi của bạn sẽ được đánh giá nội bộ để chắc chắn bạn 
đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5

Bộ phận Tuân Thủ của chúng tôi sẽ xem xét bảng câu hỏi không quá 2 ngày. 

Bước 2 – Đánh giá tài liệu Pháp Lý của dự án
 Khi bộ phận Tuân Thủ của chúng tôi phê duyệt bản câu hỏi sơ bộ của nhà 
đầu tư, nhân viên của đội ngũ chăm sóc nhà đầu tư sẽ thảo luận về những 
dự án hiện tại để xác định dự án đáp ứng đủ những mục tiêu của nhà đầu tư. 
Chúng tôi yêu cầu đưa ra những tài liệu pháp lý, bao gồm Biên Bản Ghi Nhớ 
Riêng (“PPM”) và Hợp Đồng Đăng Ký, để chuyển đến những nhà đầu tư những 
thông tin và tài liệu dự án gần đây nhất.

Bước 3 – Trả lời câu hỏi và chuẩn bị nguồn gốc vốn 
đầu tư
Các nhà đầu tư và luật sư sẽ xem xét các văn bản pháp lý và chuẩn bị tài liệu 
chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư. Đại diện Civitas luôn sẵn sang trả lời bất 
kỳ câu hỏi mà bạn và luật sư của bạn thắc mắc.

Bước 4 – Thực thi Hợp Đồng Đăng Ký
Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư:

 Nhà đầu tư gửi Bản Hợp Đồng Đăng Ký đã hoàn tất và ký tên 
(scan và gửi qua email vơi một bản gốc qua bưu điện)

 Bộ Phận Tuân Thủ sẽ xem xét và phê duyệt tất cả các văn bản pháp 
lý trước khi gửi bản Hợp Đồng với chữ ký từ CEO của chúng tôi

Bước 5 _ Chuyển Vốn đầu tư
Chúng tôi sẽ thông báo với nhà đầu tư khi được chấp thuận để đầu tư (Nhà 
đầu tư phải thực hiện 2 chuyển khoàn, vốn đầu tư và phí Quản Lý. Bản 
hướng dẫn chuyển khoản sẽ được cung cấp)

Kế toán sẽ xác nhận biên lai nhận khoản bằng văn bản cho viêc hộp hồ sơ 
I-526  của nhà đầu tư. Quá trình này có thể diễn ra trong vòng 2-3 ngày.

Civitas sẽ gửi tập hồ sơ I-526 cho luật sư di trú của nhà đầu tư

Bước 6 – Xem xét và phê duyệt tập hồ sơ I-526
Luật sư di trú nộp tập hồ sơ I-526 hoàn chỉnh cho Civitas để kiểm duyệt.

Việc kiểm tra diễn ra khoảng 4 ngày, ngoại trừ trường hợp phức tạp nảy sinh. 

Bước 7 _ Nộp hồ sơ I-526
Luật sư nộp tập hồ sơ I-526 cho Sở Di Trú USCIS và gửi biên lai cho Civitas. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hồ sơ của bạn và cung cấp cho bạn báo cáo 
đầu tư mỗi quý. 
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Thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi mà không cần thông báo. 

*Xin lưu ý rằng việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử , bao gồm email , có thể không an toàn. 
Một số trường hợp Civitas EB -5 không chịu trách nhiệm cho sự mất mát , lạm dụng hoặc 
sử dụng sai khác của bất kỳ thông tin cá nhân không công khai kết quả từ việc bạn sử dụng 
thông tin liên lạc điện tử không bảo đảm , bao gồm email.


