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“CHRISTOPHE LAW GROUP, P.C.“ - 
ZYRA mE PëRvOJë Të GJATë E ImIGRACIONIT,

Gëzuar 100 Vjetorin e Pavarësisë, Shqipëri!
Christophe Law Group, P.C. i uron komunitetit shqiptar shëndet, prosporitet dhe sukses, ndërsa ai feston 100 Vjetorin e pavarësisë sëShqipërisë.Si firma më e vjetër Ligjore për Emigracionin në Wall Street, Christophe Law Group, P.C. i shërben komunitetit shqiptar, ashtu sic kemi bërëpër 11 vitet e fundit, në të gjitha fushat e ligjit të imigracionit: Azil Politik – Gjykata e Emigracionit, BIA, Gjykata Federale, US Supreme Court;Bashkim Familjar – Green Card, Waiver, Procedura Konsullore; Emigracion Biznesi – Certificata Punësimi, PERM, viza si H-1B, L1, O, P, EB-1deri në EB-5, si dhe gjithashtu të gjitha vizat jo emigruese.Për nder të 100 Vjetorit të  pavarësisë së  Shqipërisë, ju mund të dëshironi të  merrni në konsideratë sponsorizimin e një të dashuri tuaj aporihapjen e rastit tuaj. Nëse keni ardhur në SHBA para moshës 16-vjec, keni qenë këtu për më shumë se pesë vjet dhe jeni një i diplomuar ishkollës së mesme ose marrës i GED, ju jeni i ligjshëm për veprim shtyrjeje. Nëse ju jeni aktualisht në procedurë, por keni vështirësi nëfamilje, ju mund të jeni të ligjshëm për discretion prokurorial. Gjithashtu ne ofrojmë përfaqësim ligjor për shitje-blerje (residenciale ose tregtare), divorce dhe cështje kriminale.Ju lutemi planifikoni një takim me zyrën tonë për një konsultim falas.

Charles Christophe, Esq.Happy 100th Anniversary, Albania!!!
Christophe Law Group, P.C. wishes the Albanian community health, prosperity and success as it celebrates Albania’s 100th Anniversary. As the oldest Wall Street Immigration Law Firm, “Christophe Law Group, P.C.” serves the Albanian community, as we have been for the last 11 years in all areas of the immigration law: Political Asylum – Immigration Court, BIA,Federal Appeal, US Supreme Court, Family Immigration, Green Card, Waivers, Consular Processing, Business Immigration, LaborCertification, PERM, visas as H-1B, L1, O, P, EB-1 up to EB-5 and also all non immigrant visas.In honor of Albania’s 100th Anniversary, you may want to consider sponsoring a loved one or reopening your own case. If you came to theU.S. prior to the age of 16, have been here for over five years and are a high school graduate or GED recipient, you may be eligible fordeferred action. If you are currently in proceedings, but have hardships at home, you may be eligible for prosecutorial discretion. Also we offer legal representation for real estate (residential or commercial), divorce and minor criminal cases.Please schedule an appointment with our office for a free consultation.
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