


Tư vấn di cư cho những người nhập cư từ Việt Nam và các nước ngoài khối EU 
 
Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trú tạm thời, trục xuất, bị đe dọa trục xuất. 
 
Từ chối nhập cảnh và trục xuất. 
 
Xử lý và thu thập các tài liệu trình đại sứ quán Đức về việc xin cấp Visa đoàn tụ gia đình và du học. 
 
Tất cả các vấn đề liên quan đến sở ngoại kiều, công an, tư pháp, tòa án, hành chính của Đức. 
 
Buổi tư vấn đầu tiên là miễn phí! 
 
Việc liên kết với một văn phòng luật sư chuyên môn về luật cho người nước ngoài tại cộng hòa liên bang Đức bạn sẽ nhận được một kế hoạch riêng, 
cụ thể để xử lý vấn đề của bạn! 
 
Cho những ai? 
 

• Mọi người và các loại hình doanh nghiệp ở Đức hoặc cộng hòa Séc 
• Người nước ngoài từ Việt Nam 
• Công dân các nước ngoài EU, Công dân các nước thứ 3 trong khối EU 

 
Bạn sẽ nhận được những gì? 
 

• Tư vấn cá nhân, chuyên nghiệp từ các chuyên gia 
• Dịch các tài liệu liên quan sang tiếng Đức, Séc và tiếng Việt 
• Xóa hoặc chỉnh sửa thông tin trong hệ thống lưu trữ dữ liệu người nước ngoài tại cục lưu trữ EU 
• Cả trong trường hợp người có nhiều tên và dấu vân tay 
• Chúng tôi có sự liên kết cá nhân chặt chẽ với tất cả các cơ quan hành chính và các nhân viên công chức của các sở này. 
• Thiết lập các mối quan hệ cá nhân và doanh nghiệp để tạo quan hệ hợp tác ở Đức và cộng hòa Séc. 
 

Các điều kiện cho việc đại diện ở Đức 
 
• Giấy ủy quyền và  ủy quyền địa chỉ bưu điện 
• Phô tô hộ chiếu 
• Cuộc nói chuyện tư vấn tại văn phòng 
• Chứng thực chữ ký tại đại sứ quán Đức 
 


