Ngày 11 tháng 05 năm 2020
Về việc: Tiềm năng sử dụng Writ of Mandamus cho Mẫu đơn I-526, I-829 hoặc I-924
Gửi Quý khách hàng,
Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đăng tải dữ liệu cho Mẫu đơn I-526 được
chờ đợi từ lâu cho quý 1 năm tài chính 2020. Như vậy, USCIS chỉ xét duyệt 455 hồ sơ (383 hồ
sơ được chấp thuận và 72 hồ sơ bị từ chối) từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019 . Vui lòng xem
số liệu thống kê xét duyệt được công bố cho Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư
nước ngoài cho quý 1 Năm tài chính 2020 như sau:

Hơn nữa, thời gian xử lý trung bình được công bố cho Mẫu đơn I-526 đã tăng đáng kể
từ 31 đến 50.5 tháng, và các yêu cầu cung cấp thông tin online chỉ được chấp nhận cho các hồ
sơ được nộp trước ngày 2 tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, Meyer Law Group (MLG) gần đây đã
nhận được sự chấp thuận cho Mẫu đơn I-526 được nộp vào cuối tháng 9 năm 2018, nhưng
ngược lại vẫn có các hồ sơ đang chờ xử lý được nộp vào đầu tháng 8 năm 2016. Thời gian xử
lý cho Mẫu đơn I-829 đã bùng nổ đến quá 54 tháng, mặc dù USCIS bắt buộc phải xét duyệt
đơn I-829 trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn. Thời gian xử lý hiện tại cho Mẫu đơn I-924
và hồ sơ của Trung tâm vùng được công bố trong khoảng từ năm đến mười năm !!!!

SF Bay Area | Orange County | San Diego | Vietnam | China
60 Francisco St., San Francisco, CA 94133
info@meyerlawgroup.us

Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2020, USCIS đã xây dựng một quy trình xét duyệt
mới sẽ ưu tiên xử lý hồ sơ của Mẫu đơn I-526 mà visa có sẵn ngay lập tức hoặc sẽ có sớm.
Chính sách xét duyệt mới này sẽ dẫn đến sự chậm trễ xử lý kéo dài cho những người nộp đơn
từ các quốc gia đã vượt hạn mức, như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, bao gồm cả những hồ
sơ đã được nộp. Hiện tại, MLG không thấy bằng chứng nào cho thấy USCIS đã thực sự bắt
đầu thực hiện quy trình xét duyệt mới này.
Những sự chậm trễ trong xử lý đang diễn ra quá mức này là không hợp lý và có khả
năng gây ra tác động bất lợi cho những người đang hồi hộp chờ đợi chấp thuận cho đơn I-526,
I-829 hoặc I-924. Do đó, tại thời điểm xử lý đơn xin nhập cư bị tồn đọng nghiêm trọng, khiếu
nại về Writ of Mandamus (“Lệnh yêu cầu thực hiện”) có thể là cách hiệu quả nhất để buộc
USCIS đưa ra quyết định. Trong nhiều năm kinh nghiệm về EB-5, chúng tôi đã thành công
buộc các Lệnh yêu cầu thực hiện phát huy tác dụng.
Writ of Mandamus là một hành động pháp lý được đưa ra tại Tòa án Liên bang để buộc
USCIS hành động và chấp thuận hoặc từ chối hồ sơ xin nhập cư. MLG hiện đang khuyến
nghị các khách hàng cân nhắc mạnh mẽ việc thực hiện Writ of Mandamus nếu họ đã nộp
Mẫu đơn I-526 vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, nộp Mẫu đơn I-829 vào hoặc
trước ngày 15 tháng 6 năm 2019 hoặc nộp Mẫu đơn I-924 vào hoặc trước ngày 15 tháng
3 năm 2019. Chúng tôi tin rằng Writ of Mandamus là một công cụ quan trọng mà cộng đồng
EB-5 có thể dựa vào khi USCIS trì hoãn một cách vô lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của
mình. Chúng tôi khuyên bạn nên trao đổi với MLG về tiềm năng sử dụng Writ of Mandamus
để tăng tốc độ xét duyệt cho đơn I-526, I-829 hoặc I-924 của bạn và mong được thảo luận về
bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có.
Trân trọng,
Meyer Law Group

Brandon Meyer
Luật sư điều hành

May 11, 2020
Re: Potential Use of a Writ of Mandamus for Form I-526, I-829 or I-924
Dear Valued Clients,
The United States Citizenship & Immigration Services (“USCIS”) has posted the longawaited Form I-526 data for Q1 of Fiscal Year 2020. As such, USCIS only adjudicated 455
cases (383 approvals and 72 denials) between October to December 2019. Kindly see below
the published adjudication statistics for Form I-526, Immigrant Petition by Alien Investor for
Fiscal Year 2020 Quarter 1:

Furthermore, the average posted processing time for a Form I-526 petition has
significantly increased from 31 months to 50.5 months, and online case inquiries are only
accepted for petitions filed before March 2, 2016. However, Meyer Law Group (MLG) has
recently received approvals for Form I-526 petitions filed as late as September 2018, but
conversely still has pending cases filed as early as August 2016. Form I-829 processing times
have likewise exploded to a time in excess of 54 months, even though USCIS is required to
adjudicate I-829s within 90 days of filing. Current posted processing times for I-924 exemplars
and Regional Center applications are somewhere between five and ten years!!!!
Effective March 31, 2020, USCIS has established a new adjudications process that will
prioritize the processing of Form I-526 petitions where visas are immediately available or soon
to be available. This new adjudication policy will result in extended processing delays for
applicants from oversubscribed countries, such as China, India, and Vietnam, including those
currently in the pipeline. To date, MLG has seen no evidence that USCIS has actually begun
implementing this new adjudication process.

These ongoing excessive processing delays are not reasonable and are likely to cause
an adverse impact on those who are nervously waiting for I-526, I-829 or I-924 approvals.
Therefore, at a time when the processing of immigration applications is severely backlogged,
a complaint for a Writ of Mandamus may be the most effective way to force USCIS into making
a decision. In our many years of experience in EB-5, we have successfully brought actions for
a Writ of Mandamus.
A Writ of Mandamus is a legal action brought in Federal Court to compel USCIS to act
and either approve or deny an immigration application. MLG is now recommending that
applicants strongly consider pursuing a Writ of Mandamus if they have filed their Form
I-526 on or before December 31, 2018, filed a Form I-829 on or before June 15, 2019, or
filed a project exemplar Form I-924 on or before March 15, 2019. We believe that a Writ
of Mandamus is an important tool that the EB-5 community can rely on when USCIS
unreasonably delays in performing its duties. We recommend you speak with MLG about the
potential for using a Writ of Mandamus to accelerate action on your I-526, I-829, or I-924 and
look forward to discussing any questions you may have.
Yours sincerely,
Meyer Law Group

Brandon Meyer
Managing Partner

