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Fred Wahl đã giúp nhiều cặp vợ chồng xin visa định cư tại Mỹ nhiều năm nay. Anh ấy cũng sẽ
giúp các bạn làm được điều này.Fred biết rằng quy trình làm thủ tục xin visa có thể gây ra nhiều
khó khăn cho các bạn, thậm chí đôi khi khiến các bạn cảm thấy khủng khiếp. Do đó, anh ấy bảo
đảm sẽ đích thân lo liệu hết cho các cặp vợ chồng qua từng bước một.
Không chỉ là chuyên viên nước ngoài tư vấn nhập cư, anh ấy còn là một nhà mai mối. Dưới danh
nghĩa là người mai mối, anh ấy sẽ dẫn dắt các cặp đôi đến với hôn nhân và hạnh phúc. Còn khi là
một người tư vấn, anh sẽ giúp họ đoàn tụ tại Mỹ một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất có thể.
Anh ấy luôn lưu tâm và hỗ trợ các bạn để chắc chắn rằng các bạn luôn cảm thấy dễ chịu. Anh ấy
quen thuộc với các thủ tục pháp lý ngay đến chi tiết cuối cùng, do đó sẽ không để xảy ra bất kỳ
sự cố nào. Anh cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm và biết được rằng nếu chuẩn bị đúng đắn
ngay từ lúc mới bắt đầu, mọi việc về sau sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió.
Khác với những tư vấn viên khác, Fred thật sự rất quan tâm tới khách hàng cũng như mong
muốn họ sẽ thành công. Anh ấy truyền đạt mọi thứ một cách rõ ràng, và có thời gian tiếp chuyện
trực tiếp với bạn qua điện thoại hoặc email vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Anh ấy luôn ngay lập tức đích thân trả lời bạn.
Việc chuẩn bị đơn xin visa thành công vừa là nghệ thuật vừa là một môn khoa học. Khoa học ở
chỗ các bạn phải điền vào đơn một cách chính xác, và đính kèm tất cả giấy tờ cần thiết. Còn gọi
là nghệ thuật vì các bạn cần phải đưa ra bằng chứng thuyết phục một người hoàn toàn lạ mặt
rằng hai bạn là vợ chồng thật sự. Fred vượt trội trong việc thuật lại câu chuyện của các bạn, và
chắc chắn rằng bạn sẽ sang Mỹ một cách hợp pháp và đáng tin.
Việc chuẩn bị đơn xin Visa khá phức tạp. Mọi mẫu đơn và giấy phải được điền bằng tiếng Anh.
Dù việc mướn một người đồng xứ để giúp bạn nghe có vẻ dễ dàng, họ vẫn không thể giúp bạn ở
mảng quan trọng nhất, đó là việc nói chuyện trực tiếp và hợp tác giữa bạn và chồng tương lai để
bảo đảm đơn xin được tốt nhất có thể, được hoàn tất và vào những phút sau chót, các công đoạn
cuối cùng đều được hoàn thành chính xác.
Fred sẽ tiếp tục giúp các bạn ngay cả khi bạn đã đến Mỹ, bảo đảm rằng bạn đã có một chuyến đi
êm đẹp và dễ dàng đến nơi mới, ngoài ra còn có thể giúp bạn xin thường trú. Đây cũng là điều
nằm ngoài tầm giúp đỡ của những người đồng xứ với bạn.
Fred Wahl tự lấy làm kiêu hãnh khi mình là một chuyên gia thật sự. Anh ấy không chỉ đảm bảo
giấy tờ đều sắp xếp theo trình tự, mà còn chắc chắn rằng bạn cảm thấy yên tâm với việc phỏng
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vấn, và rằng bạn biết được trông đợi phải nói thế nào. Đơn xin do Fred làm thường hoàn tất
nhanh hơn bình thường nhiều.
Với mỗi và mọi bước, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản riêng trên web, nơi mà Fred sẽ hướng
dẫn bạn cần phải làm gì tiếp theo một cách kĩ càng. Và đến khi bạn phỏng vấn tại Đại sứ quán,
anh ấy sẽ hướng dẫn bạn cách đối đáp, những thứ phải mang theo, và cung cấp cho bạn 120 câu
hỏi khó để bạn cùng chồng tương lai thực hành trả lời trước để không phải bỡ ngỡ khi được hỏi.
Fred Wahl mong muốn các bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đơn xin visa thành công là
vật cản cuối cùng trên bước đường của bạn. Hãy để Fred trở thành người bạn hướng dẫn quy
trình này cho các bạn, bảo đảm mọi việc đều diễn ra chính xác. Bạn có thể thảo luận chi tiết với
Fred qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp, do đó cứ tự nhiên liên lạc với anh ấy bất kể là vào
thời gian nào.
Với những việc hệ trọng, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chọn người mà bạn có thể tin tưởng. Mời
bạn ghé thăm trang web fianceevisaservices.com cho một khởi đầu mới.
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