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Xin chào và chào mừng
Xin chào và chào mừng,
Tôi là Gregory Finkelson, chủ tịch American Corporate
Services, Inc.
Từ khi thành lập công ty vào năm 1991 tại San Francisco, tôi và đội ngũ nhân viên đã giúp hơn 10,000 khách
hàng hoàn thành giấc mơ đặt chân đến Hoa Kỳ của mình.
Vui lòng tham khảo brochure này để hiểu thêm về các
dịch vụ và sự hỗ trợ của chúng tôi.
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American Corporate Services, Inc. (ACS) chuyên môn về 6 lĩnh vực dịch vụ thị
thực và kinh doanh để giúp đỡ cho chính khách hàng, cũng như gia đình, và doanh nghiệp của mình
Nhập cư (Immigration). Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên môn trong việc hoàn thành
giấy tờ và hầu hết thành công trong việc nộp đơn các loại thị thực dành cho: khách du
lịch, du học sinh, đầu tư và việc làm, thị thực tị nạn tôn giáo và chính trị. Chúng tôi luôn
tư vấn cặn kẽ tất cả các vấn đề pháp lý và giải đáp mọi thắc mắc trong việc có được thị
thực di dân hoặc không di dân. Các luật sư di trú và đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ của
chúng tôi thông thạo tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Nga, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Việt, tiếng Mông Cổ, và tiếng Anh.
Dịch vụ hỗ trợ công ty và doanh nghiệp (Corporate Services). Chúng tôi sẵn sàng
giúp đỡ khách hàng thành lập công ty và doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và hải
ngoại, ví dụ như Hồng Kông, quần đảo Cayman, quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, và
một số quốc gia khác. Chúng tôi đồng thời cung cấp đội ngũ nhân lực như Giám Đốc,
Quản Lý, Cổ Đông hoặc Thành Viên cho công ty. Chúng tôi đặc biệt luôn hoạt động với
tiêu chí đề cao tính bảo mật thông tin độc quyền của khách hàng. ACS cũng cung cấp
các văn phòng ảo (virtual offices), bao gồm các dịch vụ thư ký, kế toán, kiểm toán, chuẩn
bị thuế và hỗ trợ pháp lý hoàn chỉnh.
Dịch vụ bất động sản và địa ốc (Real Estate). Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới bất
động sản cho cá nhân và tổ chức bằng cách kết nối người mua với người bán tiềm
năng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng luôn đạt được những thỏa thuận tốt
nhất. Nhân viên môi giới và đại lý đa ngôn ngữ của chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực
hiện mọi giao dịch một cách đơn giản và thoải mái nhất.

Đầu tư nước ngoài vào các dự án tại Hoa Kỳ (Foreign Investment in American Projects). Chúng tôi đã tích lũy các kết nối với các cơ quan địa phương trong
hơn 27 năm làm việc trong lĩnh vực, và hoàn toàn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư
nước ngoài trong việc tìm kiếm các dự án có giá trị trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà đầu tư nước ngoài, từ việc định
vị các dự án xây dựng và phát triển, cho đến các cơ hội đầu tư vào các công ty
công nghệ cao tại Hoa Kỳ.
Các Khoá Học Tiếng Anh và Trại hè (English Language Proficiency Courses and
Summer Camps). Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng anh và trại hè dành cho
những học sinh có nguyện vọng cải thiện ngôn ngữ và kỹ năng mềm. Các giảng viên
tiếng anh chuyên nghiệp sẽ giúp học sinh có thêm kiến thức cũng như trở nên thành
thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp các loại hình dịch vụ
trại hè để giúp thiếu nhi và thanh thiếu niên từ nước ngoài có thể đến Hoa Kỳ học tập và
sinh hoạt trong suốt kì nghỉ của mình.
Tư vấn du học (School Placement) Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ du học bằng
cách giúp học sinh, sinh viên chọn trường, chuẩn bị hồ sơ nộp cho các trường trung học,
cao đẳng, và đại học tại Hoa Kỳ. Với chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vục giáo dục, ACS sẽ giúp học sinh, sinh viên nâng cao cơ hội được nhận vào các
trường học và các tổ chức giáo dục hàng đầu.
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Công ty American Corporate Services Inc. (ACS) được thành lập có trụ sở chính tại
San Francisco, California, Hoa Kỳ và các chi nhánh tại Delaware, Nevada, Oregon,
Washington, Florida và các văn phòng đại diện tại một số khu vực ở Đông Âu,
Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Chúng tôi đặt tính toàn vẹn, trung thực, đạo đức làm việc lên hàng đầu và luôn tìm
kiếm các giải pháp cho quá trình thị thực phức tạp để mang đến sự thành công cho
khách hàng. Chúng tôi luôn cập nhật cơ sở tri thức của mình để đảm bảo sự thông
thạo với các quy tắc và quy định nhập cư mới nhất từ Sở Di Trú và Chính Phủ.
Nhập cư là điều cần thiết để giúp nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ, các ngành
công nghiệp từ thức ăn nhanh cho đến công nghệ cao luôn cần lực lượng lao động
đảm bảo. Một số loại thị thực cho phép người lao động với kỹ năng đúng theo yêu
cầu được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ để làm việc tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Tuy nhiên, quá trình nhập cư rất phức tạp, vì vậy khách hàng cần được tiếp cận và
hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có chuyên môn trong lĩnh vực.
Có nhiều cách khác nhau để sở hữu thị thực vĩnh viễn và cả quốc tịch Hoa Kỳ, tùy
vào trường hợp riêng biệt, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ chọn ra phương pháp
tối ưu nhất cho từng khách hàng.
Chúng tôi đại diện cho một mạng lưới các chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm
trong việc giải quyết các quy trình cũng như hiểu rõ sư phức tạp của hệ thống di
dân. Chúng tôi hoàn toàn có thể khắc phục và loại bỏ sự chậm trễ, giúp quá trình
hồ sơ được hoàn tất nhanh chóng và hiệu quả nhất.

ACS, Inc. ngoài các dịch vụ
hỗ trợ pháp lý từ các luật sư
còn có thể tư vấn khách
hàng về các vấn đề liên quan
đến doanh nghiệp, di trú, và
thuế từ các chuyên gia giàu
kinh nghiệm. Khách hàng sẽ
tìm thấy tiện lợi khi được
trang bị đầy đủ những hổ trợ
về pháp lý lẫn kinh doanh để
có thể thành công với quá
trình thị thực của mình.

Cho dù di chuyển bằng đường biển
hay đường hàng không, Cầu Cổng
Vàng luôn là địa điểm nổi tiếng đầu
tiên của Hoa Kỳ mà nhiều du khách
đến từ Thái Bình Dương nhìn thấy.
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H-1B
Thị thực H-1B cho phép các doanh nghiệp Hoa Kỳ bảo lãnh cho những lao động
nước ngoài làm công việc chuyên môn đến Hoa Kỳ để làm việc. Các công việc
chuyên môn là các công việc đòi hỏi chuyên môn hoặc lý thuyết trong những lĩnh vực
chuyên ngành nhất định như kỹ thuật, khoa học, lập trình máy tính, và luật. Các vị trí
làm việc thường yêu cầu bằng cử nhân tại một trường đại học tại Mỹ hoặc nước
ngoài hoặc trong nhiều trường hợp có thể xem xét bằng cách chuyển đổi 3 năm kinh
nghiệm làm việc cho 1 năm tại trường đại học tùy vào trường hợp riêng biệt.

L-1
L-1 là loại thị thực không định cư dành cho người nước ngoài sang Hoa Kỳ làm việc
trong lĩnh vực độc quyền, quản lý hoặc chuyên môn với mục đích làm việc. Với thị
thực này, người lao động nước ngoài sẽ chuyển công tác từ một văn phòng công ty
này ở nước ngoài sang văn phòng công ty khác ở Mỹ để làm việc cho một ông chủ,
nhưng vẫn là một chi nhánh hoặc chi nhánh khác của cùng công ty. Ứng viên thường
là giám đốc, quản lý hoặc nhân viên với chuyên môn cao của doanh nghiệp.

O-1
Thị thực không định cư O-1 dành cho cá nhân có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực khoa
học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc có thành tích xuất sắc về thành tích xuất sắc
trong các ngành nghề khác nhau. Để hội đủ điều kiện xin thị thực O-1, người nộp đơn phải
thể hiện khả năng phi thường nhờ sự hoan nghênh của quốc gia hoặc quốc tế và phải tạm
thời đến Hoa Kỳ để tiếp tục làm việc trong lĩnh vực khả năng phi thường.

R-1
Thị thực loại R-1 dành cho những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ để làm việc tạm thời về
lĩnh vực tôn giáo. Cá nhân phải đáp ứng điều kiện là thành viên của một giáo phái tôn
giáo được Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận và được đào tạo
bài bản và chuyên nghiệp.
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EB-1C
Thị thực EB-1C cho phép các công ty quốc tế chuyển các nhà quản lý cấp cao hoặc
giám đốc điều hành qua làm việc tại Hoa Kỳ để họ có thể đảm nhận các vị trí quản lý
hoặc điều hành vĩnh viễn. Mục tiêu của thị thực là cho phép các công ty chuyển hóa
và mở rộng các hoạt động kinh doanh và thương mại. Không giống với các loại thị
thực khác, công ty sẽ phải nộp đơn cho nhân viên để có được loại thị thực này.

EB-2
Thị thực EB-2 cho phép những người chuyên môn với nghề nghiệp nhất định có
được giấy phép định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ. Người nộp đơn cho loại này phải có
bằng ‘cao cấp’, có nghĩa là ít nhất là bằng thạc sĩ, hoặc có trình độ tương đương;
chẳng hạn như bằng cử nhân và kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực của họ. Thông
thường tối thiểu 5 năm kinh nghiệm là cần thiết trong trường hợp không có bằng cấp
cao trong các lĩnh vực chỉ định tại Hoa Kỳ.

EB-3
Thị thực EB-3 là thoại thị thực định cư cho phép các công nhân nước ngoài thuộc
diện lao động lành nghề, chuyên gia, hoặc các hình thức lao động khác nhập cư vào
Hoa Kỳ để được cấp thẻ định cư vĩnh viễn. ACS có thể tư vấn căn kẽ để lựa chọn loại
thị thực lao động phù hợp nhất dành cho bạn.

EB-5
Thị thực EB-5 cho phép nhà đầu tư nước ngoài di dân vào Hoa Kỳ bằng cách tạo ra việc
làm cho người dân và công nhân Hoa Kỳ. Đây được cho là con đường trực tiếp để đảm bảo
việc nhận được thẻ xanh và việc định cư lâu dài của nhà đầu tư và gia đình, bao gồm con
cái dưới 21 tuổi. Người nộp đơn phải tuân thủ quy định của Sở Di Trú về các dự án đầu tư
và phải tạo ra được ít nhất 10 công việc lâu dài cho lao động Hoa Kỳ.
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Với đại lý đại diện tại Việt Nam,
American
Corporate
Services sẽ
mang đến
con đường
tốt nhất để
giúp bạn có
thể di chuyển
từ đây . . .
. . . cho đến đây.
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