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Original page: Marca-se uma consulta com o Dr. Moises Apsan

Os escritórios do Dr. Moises Apsan presta serviços jurídicos em três áreas do Direito:

Imigração e Naturalização, Falência e divórcio.

Desde a criação da Apsan Law Offices, LLC em 1983, nós fornecemos consultas de imigração em
todo o mundo e de falência e de consulta divórcio em Nova York e Nova Jersey.

Nossa equipe tem experiência em todas as fases de leis de imigração dos EUA e nós podemos ajudá-
lo através do labirinto de imigração ea burocracia para que seu processo corra bem e econômica.

Nossa taxa para uma Consulta de Imigração

Se você precisar de assistência jurídica em questões de imigração dos EUA, agende em pessoa,
telefônico ou consulta jurídica vídeo conferência com o Dr. Moises. Cada consulta dura 20 minutos.
A taxa de consulta é de US $ 300, pago com cartão de crédito ou Paypal. Esse pagamento vai se
tornar um depósito para o seu caso. (se você contratar a nossa empresa no mesmo dia da sua
consulta).

Consulta de Falência

Temos ajudado milhares de famílias a resolver seus problemas de dívida até o capítulo 7 ou capítulo
13 bankrutpcy. Podemos ajudá-lo.

Não cobramos uma taxa de consulta de falência, se é uma consulta em consultório. Se você deseja
um telefônica ou vídeo consulta há uma taxa de consulta de $ 100. Você deve ser um residente de
New York ou New Jersey para se qualificar.

Taxas de consulta, são deduzidos os honorários advocatícios se você contratar nosso escritório no
mesmo dia da consulta.

Consulta  para casos de divórcio.

Nosso escritório tem mais que 30 anos em ajudar casais obter o divórcio fácil e barata. A fim de
fazer isso, limitamos a nossa prática para divórcios amigáveis, que é quando as partes estão de
acordo e ninguém vai contestar a ação. Se caso não tem bens para dividir e sem filhos, não haverá
uma taxa de consulta.

Se você tem propriedade, crianças e outros bens, você vai precisar de uma consulta completa com o
advogado para determinar se um acordo de propriedade é necessária. Esta consulta vai custar US $
200.  Taxas  de  consulta,  são  deduzidos  dos  honorários  advocatícios  se  você  empregar  nosso
escritório no mesmo dia da consulta.
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Observação : Horários de escritório

New York:  Segunda-feira 11:00-16:00, Quintas-feiras das 14:00 às 18:00

New Jersey: Terça-feira e sexta-feira 14:00-18:00, Quarta-feira 14:00-18:00

 Phone: 1(888) 460-1800

400 Market Street  122 East 42nd Street
    Newark, NJ 07105   New York,  NY 10168

 

NEWARK OFFICE

 Ver mapa maior e para as direcções

NEW YORK CITY

Ver mapa maior e para as direcções
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