
: 2مهاجرت به آمریکا از طریق ویزای ای   

اگر از آن دسته افراد هستید که سرمایه کافی برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق ای بی 

را ندارید و یا ترجیح می دهید ابتدا با مقدار کمتری سرمایه وارد بازار کار در آمریکا شوید  5  

کنید مهاجرت از این  5ای بی و سپس پس از کسب تجربه اقدام به سرمایه گذاری در پروژه 

 طریق پیشنهاد ما به شماست 

 

) توضیحات بلوک سمت راست (: 2مهاجرت از طریق ویزای ای   

برای مهاجرت از این طریق باید سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهید به طور کلی باید آماده 

مقدار مورد نیاز به نوع کسب ید باش 2دالر آمریکا در شرکت ای  55555سرمایه گذاری حداقل 

و کاری که انتخاب می کنید بستگی دارد ، سرمایه گذاری قابل توجه ، به عنوان پشتبانه کافی 

 برای اطمینان از تعهد مالی شما برای عملکرد و موفقیت آمیز شرکت محاسبه می شود 

ت کارآمد با ویژگی این محاسبه مقدار کل سرمایه گذاری شما را در شرکت ، با هزینه یک شرک

های مورد نظر و یا مقدار سرمایه مورد نیاز برای خرید یک شرکت جدید مقایسه می کند .  

 

(: 2) کنار بلوک ویزای ای  5رت به آمریکا از طریق ای بی مهاج  

این ویزای مهاجرتی مناسب برای آن دسته افراد که مایل به سرمایه گذاری در اقتصاد آمریکا 

کنگره آمریکا جهت  0995از این طریق هستند مناسب است در سال  و دریافت گرین کارت

 کنترل مهاجرت های غیر قانونی به این کشور و همچنین جذب سرمایه خارجی در ازای تولید

 نیروی کار این قانون مهاجرتی را به تصویب رساند .

 

 



 دریافت اقامت دائم از طریق ویزای دانشجویی آمریکا : 

در این رابطه باید یاد اور بشیم این است که ویزای دانشجویی به خودی  اولین نکته ای که

خود برای دارندگان باعث دریافت گرین کارت آمریکا نمی شود ؛ دارندگان ویزای دانشجویی 

پس از اتمام تحصیل خود می توانند در مقاطع فوق لیسانس و دکترا به منظور کسب تجربه 

ها و جلب رضایت کارفرما ترین زمان برای شکوفایی استعداد وارد بازار کار شوند این مدت به

 جهت دریافت ویزای کار می باشد 

مشاورین بهارگیت با تجربه باال بهترین منبع برای دریافت اطالعات در این زمینه می باشند شما 

ی می توانید جهت اطالعات بیشتر ، با مشاوران وب سایت از طریق ایمیل ، تلگرام ، و شماره ها

موجود در انتهای صفحه به صورت مستقیم تماس بگیرید ، تا ضمن ارزیابی اولیه اشکاالت 

 موجود در مهاجرت و راه بهبودی آن را به صورت رایگان دریافت  کنید 

 ما با کادری مجرب از ابتدا تا انتهای مهاجرت به آمریکا از این طریق در کنار شما هستیم

 

آخر قالب وب ( :) 2 ویزای سرمایه گذاری ای  

ورود هم زمان خانواده محترم شما می باشد مهاجرت از  2از مزایای ویزای سرمایه گذاری ای 

این طریق یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه های ورود به آمریکاست ، شما از این طریق می 

ایل به خرید توانید وارد آمریکا شوید و شرکت خود را مدیریت کنید ، درصورتی هم که م

  جهت اطالعات بیشتر کلیک کنید کندشرکت آماده هستید بهارگیت شما را در این زمینه حمایت می 

 

:تحصیل در آمریکا  

مشاور حقوقی تحصیل در آمریکا در کوتاه ترین زمان ممکن همراه با اقامت و تحصیل در 

  تر کلیک کنید جهت اطالعات بیشبهترین دانشگاه ها  بدون نیاز به مدرک زبان 


