PORADNIKI-Status Osoby Osiedlonej / Deportacje
[Oferuję] Usługi

W imieniu firmy IMMIGRA LEX Legal Consortium (ILLC) zachęcamy do zapoznania się z licznymi publikacjami dotyczącymi prawa
imigracyjnego i składania aplikacji w ramach programu EUSS (European Settlement Scheme) celem nabycia/potwierdzenia statusu
imigracyjnego.
Ciągle jeszcze istnieje możliwość składania aplikacji na podstawie prawa unijnego w starym systemie gwarantującym prawo apelacji
od odmowy. Ta opcja jest szczególnie polecana osobom, których sprawy są skomplikowane gdyż w przypadku otrzymania
negatywnej decyzji w ramach nowego systemu EUSS przysługuje jedynie prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy przez Home
Office, co może skutkować gorszym rezultatem.
IMMIGRA LEX Legal Consortium (ILLC) jest firmą prawniczą specjalizującą się w prawie imigracyjnym. Posiadamy ponad 15-letnie
doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Zapraszamy do grona klientów zadowolonych z naszych usług.
Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę.
Udzielamy porad prawnych i opinii, pomagamy w procesie aplikacyjnym, apelacjach i odwołaniach od wszystkich decyzji
imigracyjnych. Zajmujemy się także kaucjami z więzienia i sprawami deportacyjnymi. Reprezentujemy klientów na terenie całego UK
a w zakresie wiz i usuwania nakazów deportacyjnych, z całego świata.

Zachęcamy do śledzenia publikacji na portalu EMITO, gdzie można znaleźć szczegółowe poradniki.
http://www.emito.net/artykuly/autor/sylwia-wawrzynczak
http://www.emito.net/artykuly/skladanie_wnioskow_o_status_osoby_osiedlonej_poradnik_2311013.html
http://www.emito.net/artykuly/polacy_z_wyrokami_moga_nie_dostac_settled_status_2291914.html
http://www.emito.net/artykuly/jakie_prawa_beda_mieli_obywatele_ue_w_razie_twardego_brexitu_2344026.html

i na stronie Facebook, gdzie na bieżąco publikowane są informacje dotyczące programu EUSS:
https://www.facebook.com/Prawnik-Imigracyjny-361282701312070/?modal=admin_todo_tour
Zapraszamy także do udzialu w nowo utworzonej grupie FORUM IMIGRACYJNE-BREXIT-STATUS OSOBY OSIEDLONEJ
https://www.facebook.com/groups/1785782958198192

Zapraszamy również na firmowego bloga imigracyjnego poświęconego tematyce deportacji: https://deportacja.blogspot.com.
Część najnowszych publikacji dotyczacych deportacji można rownież znaleźć na portalu emito:
http://www.emito.net/artykuly/polacy_z_wyrokami_moga_nie_dostac_settled_status_2291914.html
http://www.emito.net/artykuly/kto_moze_zostac_deportowany_z_uk_2280693.html
http://www.emito.net/artykuly/warto_odwolywac_sie_od_decyzji_deportacyjnych_2284492.html
i na stronie Tygodnia Polskiego
http://www.tydzien.co.uk/artykuly/2018/11/29/polacy-na-celowniku

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i zmianą siedziby jesteśmy w stanie zapewnić klientom dostęp do kompleksowej obsługi
prawnej przez specjalistów również z innych dziedzin prawa a także zaoferować spotkania wieczorne i sobotnie.

Więcej informacji o działalności firmy i kosztach reprezentacji znajduje si? na naszej stronie internetowej dostępnej rownież w polskiej
wersji językowej:
http://immigralex.com
Osoby zainteresowane naszymi usługami prosimy o kontakt mailowy: info@immigralex.com bądź telefoniczny 020 7018 5656,
07906563718.
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