


HÃY BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA QUÝ VỊ VỚI 
VISA SOLUTIONS

Nước Mĩ cần những người như quý vị. Sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế dẫn đến sự 
thiếu hụt về nguồn lao động, rất nhiều ngành 
nghề tại Mĩ đang tìm kiếm những người tài năng 
để làm việc cho Công ty của họ. Đó chính là lý do 
cho sự có mặt của chúng tôi!

Chúng tôi tin rằng những con người tốt, trung 
thực, chăm chỉ luôn có cơ hội về giấc mơ định 
cư tại Mĩ để cải thiện cuộc sống của họ. Đó là lý 
do chúng tôi rất hào hứng được giới thiệu đến 
quý vị cơ hội được sống, làm việc  và phát triển 
bản thân cùng gia đình khi tham gia chương 
trình Thẻ xanh định cư tại Mĩ.

Tương lai trong tầm tay của chính quý vị!

Khi là một thường trú nhân, quý vị sẽ được 
hưởng tất cả các lợi ích của nước Mĩ như: một 
nền giáo dục đẳng cấp thế giới nhưng với chi 
phí thấp, nền kinh tế lớn và ổn định, quyền tự do 
ngôn luận và bày tỏ chính kiến, sự đa dạng của 
chủng tộc, địa lý và khí hậu, cũng như được tiếp 
cận tín dụng để mua nhà, mua xe hơi hay thậm 
chí là khởi nghiệp và còn hơn thế nữa.
Tương lai trong tầm tay của chính quý vị!



THẺ XANH LÀ GÌ?

Thẻ Xanh là tấm vé vàng để quý vị đặt chân 
đến nước Mĩ. Thẻ Xanh cho phép quý vị 
nhập cư vĩnh viễn và hợp pháp; bắt đầu 
theo đuổi giấc mơ của mình.

Thẻ Xanh có thời hạn trong vòng mười năm 
và có thể gia hạn mười năm một lần rất dễ 
dàng trong những năm tiếp theo.

Năm năm kể từ sau khi nhập cư tại Mĩ, quý 
vị có quyền được nộp đơn xin nhập Quốc  
tịch Mĩ. Nếu quý vị mong muốn được trở 
thành công dân Mĩ, Visa Solutions sẽ luôn 
hỗ trợ quý vị trong quá trình này.

CHƯƠNG TRÌNH THẺ XANH ĐƯỢC VISA 
SOLUTIONS TRIỂN KHAI NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sẽ nối kết một nhà tuyển dụng 
phù hợp tại Mĩ mà chúng tôi là đại diện và 
hỗ trợ cho tất cả quá trình di trú và định 
cư của quý vị. Chương trình của chúng tôi 
cho phép quý vị có một công việc ổn định, 
có thù lao xứng đáng và được thường trú 
tại Mĩ.



TUỔI Chương trình của chúng tôi chào đón tất cả ứng viên từ độ tuổi 
từ 18 đến 70. 

NGÔN NGỮ Đạt trình độ tiếng Anh viết và nói trung cấp.

LÝ LỊCH TƯ 
PHÁP TỐT 

Đây là điều kiện tiên quyết! Cơ quan Di trú và Lãnh sự quán sẽ 
kiểm tra lý lịch tư pháp của ứng viên. Hồ sơ của quý vị sẽ bị loại 
nếu có thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. 

THÁI ĐỘ TỐT 
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên động cơ tích cực, tin cậy và 
chuyên nghiệp; những người sẵn sàng tiếp cận nền văn hóa mới 
như một cơ hội để cải thiện cuộc sống của bản thân.

CAM KẾT 
Quý vị phải cam kết làm việc cho nhà tuyển dụng bảo trợ quý vị 
ít nhất 1 năm. Nhà tuyển dụng sẽ dành cho ứng viên mức lương 
cạnh tranh và chế độ phúc lợi thích hợp.

01NHỮNG YÊU CẦU DÀNH 
CHO ỨNG VIÊN             TRUNG THỰC LÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi mong đợi ở quý vị sự trung thực về bằng cấp, kinh 
nghiệm làm việc, và lý lịch pháp lý cá nhân. Đơn ứng tuyển 
quý vị sẽ không được chấp thuận nếu những thông tin cung 
cấp cho chúng tôi không trung thực và chính xác.
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QUY TRÌNH 

ỨNG TUYỂN
 � Nếu quý vị đáp ứng được các yêu cầu và quyết định tham gia 
chương trình Thẻ xanh của chúng tôi, quý vị cần phải hoàn thiện 
tất cả các biểu mẫu và nộp các biểu mẫu được yêu cầu 

 
 � Trong quá trình thẩm định hồ sơ, chúng tôi sẽ lên lịch phỏng vấn 
với quý vị. 

 � Trong buổi phỏng vấn, quý vị sẽ có cơ hội giải thích các bằng 
cấp của mình và đặt bất cứ câu hỏi nào về chương trình của 
chúng tôi.



03THƯ MỜI LÀM VIỆC
BƯỚC TIẾP THEO SAU VÒNG PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG?

Nếu đối tác của chúng tôi đồng ý tuyển dụng quý vị vào làm tại tổ chức của họ, 
quý vị sẽ chính thức nhận được Thư mời làm việc.

Nội dung Thư mời làm việc bao gồm:

 � Vị trí công việc
 � Trách nhiệm
 � Ngày bắt đầu làm việc
 � Địa điểm làm việc
 � Chế độ
 � Phúc lợi

THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH
Tại thời điểm này, chúng tôi yêu cầu quý vị suy nghĩ rất nghiêm túc bước tiếp 
theo. Quý vị sẽ phải cam kết làm việc cho công ty bảo trợ ít nhất một (1) năm. 
Một khi quý vị đã quyết định thì quý vị đã tiến một bước tiếp theo trong việc 
khởi đầu cuộc sống mới tại Mĩ.
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO
 � Khi quý vị chấp thuận Thư mời làm việc, 
chúng tôi sẽ chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ 
quy định các điều khoản giữa các bên và 
chi phí liên quan.  

 � Khi ký vào Hợp đồng dịch vụ, nghĩa là quý 
vị đồng ý và cam kết tham gia vào chương 
trình. Xin chúc mừng! Kể từ lúc này, quý 
vị chính thức trở một phần của gia đình 
chúng tôi, và ngay lập tức, chúng tôi sẽ 
tiến hành quy trình nhập cư của quý vị.

 � Visa Solutions sẽ luôn đồng hành cùng quý 
vị trong mỗi bước của quy trình. Chúng tôi 
sẽ luôn giữ liên lạc để hỗ trợ, hướng dẫn 
và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan 
đến từng bước của quy trình.

 � Trong giai đoạn này, quý vị sẽ được yêu 
cầu bổ sung hồ sơ và các thông tin liên 
quan, tiến hành kiểm tra sức khỏe theo yêu 
cầu của Cơ quan Di trú Mĩ, thực hiện sinh 
trắc học (cung cấp dấu vân tay), và tham 
gia buổi phỏng vấn với Nhân viên di trú tại 
Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Mĩ.

 � Một khi đơn xin Thẻ xanh của quý vị được 
chấp thuận sau vòng phỏng vấn tại Đại sứ 
quán hay Lãnh sự quán, quý vị sẽ sẵn sàng 
để bay đến Mĩ - nơi cuộc sống mới đang 
chờ đón!

 � Khi đặt chân đến Mĩ, quý vị sẽ được những 
thành viên thân thiện và kinh nghiệm của 
Visa Solutions chào đón và hướng dẫn. 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tất cả những hồ 
sơ cần thiết cho công việc và cuộc sống 
mới của quý vị (tài khoản ngân hàng, bằng 
lái xe, Thẻ an sinh xã hội, …)

 � Visa Solutions sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, 
hướng dẫn, trả lời quý vị tất cả những câu 
hỏi, và sẽ luôn là địa chỉ mà quý vị có thể 
đến cho tất cả những vấn đề cần quan tâm 
trong quá trình nhập cư.

 



CHI PHÍ05
Tổng chi phí cho chương trình Thẻ xanh EB3 là
37,500 đô la Mĩ và quý vị có thể chọn 1 trong 2                
Hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán ba lần

 � 25% cho lần thanh toán đầu tiên (9,375 
đô la Mĩ)

 � 50% cho lần thanh toán thứ hai (18,750 
đô la Mĩ) 

 � 25% cho lần thanh toán thứ ba (9,375 đô 
la Mĩ) Lần thanh toán này được thực hiện 
sau khi quý vị nhận được lịch hẹn phỏng 
vấn từ Đại sứ quán / Lãnh sự quán Mĩ

2. Thanh toán hàng tháng

 � 2,500 đô la Mĩ cho lần thanh toán đầu 
tiên

 � 2,500 đô la Mĩ cho các lần thanh toán 
hàng tháng trong 14 tháng tiếp theo                    

Quý vị cũng có lựa chọn cho gói chương trình 
trong hồ sơ nhập cư dành cho gia đình bao 
gồm vợ / chồng và các con trong hoặc ngoài
hôn nhân dưới 21 tuổi.

Chi phí dành riêng cho thành viên gia đình là
3,000 đô la Mĩ / thành viên. Quý vị có thể thanh 
toán chi phí này theo hình thức thanh toán mà 
quý vị chọn lựa, hoặc có thể thanh toán một 
lần khi quý vị nhận được giấy chứng nhận của 
Cơ quan Di trú Mĩ.

Chi phí dịch vụ của chúng tôi gồm:

 � Chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ nhập cư  
cho đến khi quý vị nhận được Thẻ xanh

 � Chi phí tương ứng của Chính phủ
 � Thông tin, hướng dẫn và lời khuyên dành 
cho quý vị trong suốt quy trình xin nhập cư

 � Chi phí dịch vụ hỗ trợ các hồ sơ cho quá  
trình nhập cư và làm việc tại Mĩ (tài khoản 
ngân hàng, Thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe) 



CHI PHÍ BỔ SUNG DÀNH 
CHO ỨNG VIÊN

Hộ chiếu Để thực hiện hồ sơ nhập cư, quý vị cần có hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng. Chi phí này được quy định bởi nước sở tại của quý vị.

Kiểm tra 
sức khỏe

Sau khi Cơ quan Di trú Mĩ (USCIS) duyệt hồ sơ xin nhập cư của quý 
vị, quý vị sẽ được yêu cầu kiểm tra sức khỏe tại cơ sở khám bệnh chỉ 
định bởi Đại sứ quán / Lãnh sự quán Mĩ. Việc này được thực hiện trong 
vòng 8 - 10 tháng sau khi quý vị nhận được Thư mời làm việc. Qúy 
vị sẽ thanh toán chi phí khám bệnh trực tiếp cho cơ sở khám bệnh.



GIẤC MƠ MĨ06
Chúng tôi muốn quý vị biết rằng Giấc mơ Mĩ là giấc mơ 
có thật….và nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của quý vị!  
Chính phủ Mĩ luôn dành cơ hội cho những người có động lực và chăm chỉ. 
Thông qua chương trình của chúng tôi, quý vị có thể quyết định được tương 
lai của mình, có thể tăng thêm nguồn thu nhập, được làm việc với những công 
ty tốt nhất trên thế giới, và nâng cao được chất lượng cuộc sống của bản thân 
và gia đình. 

Visa Solutions đã thành công trong việc giúp hàng ngàn gia đình hiện thực hóa 
giấc mơ Mĩ của họ. Chúng tôi là một trong những nhà cung ứng lao động quốc 
tế hàng đầu tại Mĩ, và quý vị hãy chắc chắn rằng, với chúng tôi, quý vị đã có lựa 
chọn đúng đắn nhất cho riêng mình.

Chúng tôi luôn biết rằng quý vị đang có rất nhiều câu hỏi.
Visa Solutions luôn sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi của quý vị.

KHÁM PHÁ CHÚNG TÔI 
www.visasolutions.com

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
opportunities@visasolutions.com

http://www.visasolutions.com 
http://www.visasolutions.com 


NGAY BÂY GIỜ!

VÀ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA
HÃY TIỀN HÀNH BƯỚC ĐẦU TIÊN

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI


