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Ukrainian Text describing how K-1 Fiancee and CR-1 Spousal Visa preparation works

Фред вже багато років допомагає парам отримати візу з видом на
проживання в США. І вам він теж зможе допомогти. Фред розуміє, що це
важкий процес, а деколи і лякаючий, тому бере на себе всю відповідальність
по рішенню питань пар, які звертаються до нього.
Фред Вол є іміграційним консультантом. Крім того він відомий як сваха. Його
роль свахи в тому, що він зводить пари разом для весілля і щасливого
подружнього життя. Будучи іміграційним консультантом, Фред Вол
допомагає парам, як можна швидше і комфортніше об'єднатись для життя в
США.
Фред Вол оточує своїх клієнтів увагою і підтримкою. А також він завжди
переконується, що вони почувають себе комфортно у всіх відношеннях.
Фред ознайомлений з усіма іміграційними процедурами, аж до найменших
деталей і він завжди переконується, що в процесі роботи нема жодних
несподіванок. У нього багаторічний досвід роботи. Крім того, він
переконаний, що, якщо правильно почати процедуру, весь процес пройде
дуже гладко.
На відміну від інших консультантів, Фред дійсно переживає за свої пари і
щиро бажає їм успіху. Ви можете зв'язатись з ним з понеділка по пятницю по
телефону або електронній почті. Спілкування з Фредом відбувається в
простій формі. Він завжди відповідає особисто і в ранні сроки.
Підготування успішного оформлення візи є одночасно наукою і мистецтвом.
Наука полягає в правильному заповненні форм, а также приєднання всіх
офіційних документів у правильному порядку. Мистецтво ж у тому, щоби
надати такий доказ, що переконає зовсім незнайому людину в тому, що ви є
справжньою парою. Фред з особливим умінням оратора розкаже вашу
історію і переконає, що ваші відносини є справжніми і дійсними.
Підготування оформлення візи може бути складним. Усі документи і бланки
мають бути заповнені в США; І хоча вам може здатись, що було б легше
найняти людину, що говорить на вашій мові, він не буде здатен допомогти
вам з основним. А саме - з прямим звязком і координації між мною і вашим
нареченим, котра дозволить переконатись у тому що петиція складена вірно
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і все пропрацьовано до найменших деталей.
Після вашого прибуття в США Фред продовжить вам допомагати, і теж
переконається що переїзд в новий дім пройде легко і гладко. Крім цього він
допоможе вам подати заяву на пмж, що не здатен зробити місцевий житель
вашої країни.
Фред Вол гордиться тим, що він справжній професіонал. Він не лише
переконається, що всі ваші документи в порядку, але й полегшить весь
процес і розкаже вам про те, чого чекати і що говорити. Петиції оформлені
Фредом, отримують схвалення набагато швидше, ніж другі.
Для того щоб почати співпрацю ввійдіть в особистий веб-кабінет , де Фред
надасть вам чіткі інструкції про те, що робити далі. А перед Вашою
співбесідою в посольстві, він підготує вас до того, що вам треба казати, що
треба принести, а також задасть вам і вашому нареченому 120 зразкових
питань, які ви зможете попрактикувати і бути готовими до відповідей.
Фред Вол хоче, щоб у майбутньому ви жили щасливо. Єдине, що вам
необхідне - це успішне оформлення візи. Дозвольте Фреду стати вашим
другом і гідом в здійсненні цього процеса. Ви теж можете обговорити з
Фредом усі подробиці по телефону чи особисто при зустрічі. Так що ви
можете вільно зв'язатись з ним в будь-який зручний для вас час.
Підходячи до такої важливої справи, переконайтесь, що ви вибрали людину,
котрій ви можете довіряти. Щоб почати роботу, відвідайте
fianceevisaservices.com
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