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04. 12.
CĂN HỘ L.A CAO CẤP – 
TINH HOA HỘI TỤ 
Mục tiêu dự án

TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI LÀ 
ĐIỂM NỖI BẬT
Tiện nghi sang trọng

08.
NGAY TRONG TRÁI TIM THÀNH PHỐ
Vị trí địa lý

11.
THƯƠNG HIỆU TỪ HYATT + 
NHÓM DỰ ÁN
Thành tựu + Khen thưởng

18.
CHƯƠNG TRÌNH EB-5
Lợi ích từ Thẻ Xanh

19.
ĐIỀU KHOẢN EB-5
Cơ cấu vốn + Chiến lược thoái vốn

ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN

10.

20.
VỀ CHÚNG TÔI



20 CĂN HỘ CAO TẦNG

122 KHU CĂN HỘ HYATT
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192 PHÒNG KHÁCH 
SẠN HYATT CENTRIC
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Tọa lạc tại vị trí “VÀNG” và tập trung đông đúc ở khu Mid-Wilshire Los 
Angeles, Sixth+Serrano sẵn sàng để tái định nghĩa cuộc sống cao cấp với 
những Căn hộ dân cư độc đáo kết hợp Khu căn hộ cao cấp và một Khách sạn 
đạt chuẩn bốn sao. Khách sạn - gồm 192 phòng - được sự bổ sung bằng 12 
căn hộ cao tầng cao cấp với quang cảnh tuyệt vời, và một loạt các cửa hàng 
và nhà hàng ở trên đường phố.

Sixth + Serrano nằm ở vị trí hoàn hảo để tận hưởng mọi thứ trong thành phố, 
được thiết lập nhằm mục tiêu xây dựng cộng đồng trong trung tâm thành 
phố, khuyến khích phát triển kinh tế và cung cấp các chương trình dịch vụ 
khách hàng nỗi bật. Với một hồ bơi ngoài trời và không gian công cộng,các 
dự án cho một nhà hàng châu Á cao cấp và spa đầy đủ dịch vụ, Sixth + 
Serrano không chỉ còn là một địa điểm - Đó là cách sống mới.

Dự án sẽ xây dựng không gian sinh hoạt diện tích khoảng tầm 319,254 ft². 
Tòa nhà bao gồm một khách sạn ước tính 192 phòng , 122 khu căn hộ chung 
cư, và không gian thương mại ở tầng trệt. Bãi đỗ xe dự kiến với 3 tầng hầm 
và 288 điểm đỗ xe.

CĂN HỘ L.A CAO CẤP –
TINH HOA HỘI TỤ
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Ở L.A., vị trí và giao thông là chìa khóa - vì vậy chúng tôi đang xây dựng Sixth + Serrano ở trung tâm. Nằm trong khu dân 
cư hàng đầu gồm Koreatown và Hancock Park, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 5 Km, 7 Km đến Hollywood, và 20 
Km đến bãi biển Santa Monica. Rất là dễ dàng để di chuyển đến Sân bay Los Angeles International và Sân bay Burbank, 
và thuận lợi để tham quan các điểm nóng du lịch như Beverly Hills, Universal Studios, Disney Concert Hall và nhiều hơn 
nữa. Cả cư dân và du khách sẽ được hưởng lợi từ khoảng cách gần đến vận chuyển công cộng, bao gồm cả ga Wilshire 
/Western, được phục vụ bởi hãng Purple Line.Đối với cư dân - hoặc khách du lịch - dễ dàng tìm thấy một trong những 
trục đường cao tốc của L.A., bao gồm 10, 110, 101, 5 và một số khác, kết nối mọi người với những nơi trong thành phố.

NGAY TRONG TRÁI TIM THÀNH PHỐ

HỆ THỐNG XE 
ĐIỆN Ở L.A
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Đang xây dựng
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Downtown LA
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 + 20 căn hộ cao tầng cao cấp với thiết kế liên kết

 + Tọa lạc ở khu vực đông đúc nhất ở Los Angeles

 + 122 khu căn hộ và tầng hầm đỗ xe

 + Khách sạn chuẩn 4 sao cao cấp với 192 phòng

 + Phòng tập và Spa với ưu đãi thành viên độc 
quyền

 + Nhà hàng châu Á cao cấp

 + Sân thượng Sky với hồ bơi và quầy Bar ngoài trời, 
không gian chung rộng rãi

 + Hệ thống giao thông tập trung - cách nhà Ga 
Wilshire/Western Metro chỉ 5 phút

 + Cơ hội phát triển khu trung tâm

 + Các dự án “hợp pháp” không đòi hỏi quy hoạch

 + Nằm trong Khu Vực Doanh Nghiệp Nhà nước - Sở 
hữu các chương trình khuyến khích Việc làm và ưu 
đãi phát triển kinh tế

 + Nhà đầu tư có quyền hợp pháp sỡ hữu căn hộ 
chung cư

 + Thế vận hội mùa hè Olympics 2028 sẽ chính thức tổ 
chức tại thành phố Los Angeles

PROJECT HIGHLIGHTS



11

THƯƠNG HIỆU KHÁCH 
SẠN HYATT
Khách sạn Hyatt Centric - nhượng quyền thương mai tiềm 
năng - đem lại cảm giác cao cấp ở trung tâm các điểm đến 
hàng đầu hiện nay. Mỗi khách sạn được thiết kế độc đáo để 
thể hiện “hồn” của văn hóa bản địa, đưa du khách đến với 
từng cảnh quan địa phương.

Thương hiệu cao cấp của phong cách phục vụ tận tâm, nhiệt 
tình, Hyatt Centric là:

 + PHÙ HỢP : Một  thương hiệu - phong cách sống đa 
dạng toàn cầu trong thị trường phát triển liên tục

 + LINH HOẠT: Phương pháp thiết kế phù hợp với các 
nhu cầu phát triển đa dạng và khả năng tùy biến địa 
điểm

 + HIỆU QUẢ : Mô hình hoạt động chặt chẽ đem lại lợi 
nhuận trên mức trung bình

 + SKHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN : Các mô hình liên kết linh 
hoạt được hỗ trợ dựa trên kinh nghiệm của Hyatt, 
phân phối toàn cầu và cam kết dịch vụ khách hàng

Hyatt Centric hiện đang nằm trong các khu vực “Vàng” ở 
những thành phố lớn, bao gồm Fisherman’s Wharf - Bến Ngư 
Phủ ở San Francisco, French Quarter ở New Orleans, Times 
Square - Quảng trường Thời đại ở New York, Bãi Biển Waikiki, 
The Pike Long Beach, Park City ở Utah và ở Santa Barbara.



2,000+
CĂN HỘ

14
ĐỊA Đ IỂM TRÊN TOÀN CẦU

1
ĐỐ I TÁC QUAN TRỌNG

ĐÃ MỞ ĐANG PHÁT TRIỂN

**TÍNH KHẢ DỤNG VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC DỊCH VỤ THAY ĐỔI THEO DỰ ÁN, CẤU TRÚC VÀ THIẾT KẾ.
CHI PHÍ CÓ THỂ ĐƯỢC TÍNH THEO CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH HOẶC NHƯ MỘT PHẦN CỦA TRỊ GIÁ CỦA CHỦ SỞ HỮU.

Ngày càng có nhiều người mua đang nhận ra rằng tuyệt vời nhất của cả hai thế giới có thể được. Họ có thể tận hưởng 
các dịch vụ và tiện nghi phong phú từ khách sạn liền kề *,trong khi vẫn sống trong một không gian cá nhân.

QUẦY LỄ TÂN 24 GIỜ

BẢO VỆ 24 GIỜ

DỊCH VỤ TRÔNG TRẺ

DỊCH VỤ LỄ TÂN & HÀNH LÝ

DỌN NHÀ HÀNG NGÀY

GIẶT KHÔ / GIẶT ỦI

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ HOA

MUA SẮM TẠP HÓA

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

TRUNG TÂM THỂ DỤC, HỒ BƠI & SPA

DỊCH VỤ CHĂM SÓC, LÀM ĐẸP

DỊCH VỤ XE LIMOUSINE

DỌN DẸP VÀ BẢO TRÌ KHU VỰC TƯ 
NHÂN

QUẢN GIA RIÊNG

ĐẦU BẾP RIÊNG

DỊCH VỤ PHÒNG

BÃI ĐẬU XE

TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI LÀ ĐIỂM NỖI BẬT

NƠI SANG TRỌNG GỌI LÀ NHÀ
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NHÀ HÀNG CAO CẤP

TRUNG TÂM THỂ DỤC

DỊCH VỤ SPA CHO 
THÀNH VIÊN

KHÁCH SẠN CAO 
CẤP CHUẨN 4 SAO
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UNIVERSAL CITYWALK BELLAGIO SHENYANG HQ CITY

The Jerde Partnership, Inc.,
Công ty kiến trúc | jerde.com
Jerde rất tự hào về đội ngũ lên ý tưởng, thiết kế, quản lý và các nhà giải quyết vấn 
đề với tư tưởng tiên tiến, tiến bộ cùng nhau cộng tác cho ý tưởng chung.Đây là triết 
lý được truyền vào trong từng dự án sáng tạo của Jerde, một bộ sưu tập các tác 
phẩm mang tính bước ngoặt và những sự sáng tạo đáng kinh ngạc từ khắp nơi trên 
thế giới. Cách tiếp cận của họ đối với thiết kế tích hợp sáng tạo đã giúp tạo ra một 
quy trình hiệu quả dẫn đến những kết quả mang tính sáng tạo, mang lại trải nghiệm 
tuyệt vời cho du khách từ mọi tầng lớp xã hội.Sự kết hợp của các lãnh đạo cấp cao 
với kinh nghiệm chuyên môn trong thiết kế và kinh doanh, cùng với các nhà quản lý 
điều hành hoạt động và các nhà quản lý dự án cao cấp , làm cho mỗi dự án Jerde 
thành công tuyệt đối - khác biệt so với phần còn lại trong lĩnh vực.

THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
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SHENYANG HQ CITY
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MVE + PARTNERS, Inc.
Công ty kiến trúc
Trong hơn bốn mươi năm MVE + Partners, Inc đã có cơ hội lớn để thiết kế các 
dự án có ảnh hưởng và giành các giải thưởng trên khắp thế giới. Kinh nghiệm đa 
dạng với các hạng mục thành công trong căn hộ gia đình, đa mục đích, thương 
mại, nghỉ dưỡng, bán lẻ, từ thiện, quy hoạch tổng thể

 Nhiệm vụ của MVE trong kiến trúc là thiết kế với niềm đam mê, hợp tác thành 
công với khách hàng và cải thiện bền vững cộng đồng ảnh hưởng. Chúng tôi 
đánh giá sự cống hiến, đổi mới, chuyên nghiệp, thành công và di sản. Cùng nhau, 
chúng tôi hình dung một di sản của kiến trúc đặc biệt và môi trường bền vững 
trên khắp thế giới.

32 Spring Street, Los Angeles, California
Holland Partner Group
300 Căn hộ| 24 tầng | 7.500 sf cho thuê
Sự phát triển khu vực cao cấp trong một 
khu vực lịch sử mới nổi của Los Angeles.  
Kiến trúc của nó pha trộn nét lịch sử với 
thiết kế hiện đại cùng với hệ thống mặt 
tiền cửa sổ bằng kính từ sàn đến trần 
cho tầm nhìn bao quát ra trung tâm 
thành phố L.A.

8500 Los Angeles, California
Caruso Affiliated
87 Căn hộ | 252.676 sf | 113 du / ac
16.000 sf cho thuê| 2.000 sf Nhà hàng 
Sự phát triển sang trọng đa chức năng 
này với thiết kế hiện đại và cổ kính mang 
tính tượng trưng ở trung tâm của tòa 
nhà. Các tiện nghi trong khu nghỉ mát 
bao gồm boong tàu trên tầng thượng, 
phòng khách, hồ bơi và dịch vụ khách 
hàng đặc biệt 24 giờ. Một cữa hàng tiện 
lợi của Joe và nhà hàng nằm ở tầng trệt.

8 & Spring, Los Angeles, California 
Holland Partner Group
275 Căn Hộ | 24 tầng | 9,000 SF cho thuê
Nằm trên đường số 08 & và đường 
Spring ở trung tâm thành phố LA sẽ 
là khuôn viên tòa nhà cao 24 tầng ở vị 
trí khu đỗ xe cũ ở giao lộ của Historic 
Core và Fashion District. Thiết kế này là 
sự pha trộn giữa cũ và mới, được vẽ từ 
bối cảnh lịch sử và điểm thêm các yếu 
tố hiện đại.



HBA/Hirsch Bedner Associates
Được vinh danh toàn cầu là “Công ty Thiết kế số 1 trong lĩnh vực Khách sạn” 
và danh dự nhận các giải thưởng năm 2014 như Gold Key Awards, Hospitality 
Design Awards, International Hotel Awards, Society of British Interior Design 
Awards và European Hotel Design Awards; HBA / Hirsch Bedner Associates, giới 
thiệu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc và spa của thế giới. Với hơn 1.600 
nhà thiết kế trên toàn cầu tại 20 văn phòng và gần đây mở rộng sang một số địa 
điểm ở châu Á, HBA là một công ty toàn cầu thực sự với hơn 85% nhân viên của 
công ty hiện đang ở bên ngoài Hoa Kỳ. Sự hiện diện của HBA với quốc tế cùng 
sự kết hợp với kiến thức sâu rộng về ngành thiết kế nội thất đã tạo điều kiện cho 
khả năng thay đổi mới ngôn ngữ thiết kế với từng dự án mới.

Công ty Luật Geraci
Hội đồng chứng khoán | gerarcilawfirm.com
Với một niềm đam mê cho sự tiếp xúc, cam kết và chu đáo, Công ty Luật Geraci 
đặt mình ngoài tất cả các phần còn lại với sự cống hiến không mệt mỏi của họ để 
giúp đỡ khách hàng đạt được mục tiêu. Công ty bao gồm các chuyên gia pháp 
lý giàu kinh nghiệm làm việc cùng nhau như một nhóm, kết hợp kiến thức với các 
dịch vụ liên ngànhđể phục vụ tốt nhất cho khách hàng của họ.
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CBRE Hotels
Nghiên cứu khả thi
CBRE Hotels là một trong những tổ chức duy nhất trên thế giới với các chuyên 
gia tập trung, thông tin thị trường và kết nối toàn cầu để bảo đảm rằng loại thành 
công cho khách hàng. Dù là khách hàng cá nhân, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư hay 
người cho vay, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ thực tế là CBRE Hotels có vị trí 
độc nhất như là một nhà cung cấp dịch vụ quốc tế toàn diện chuyên về khách sạn.

Stone Grzegorek & Gonzalez, LLP, Cố Vấn Di Trú
Stone Grzegorek & Gonzalez, LLP, một công ty luật nhập cư của Mỹ, đã kết hợp 
hơn 200 năm kinh nghiệm thực tiễn nhập cư Hoa Kỳ trong số mười luật sư trong 
lĩnh vực Di trú.Công ty quản lý đối tác, Lincoln Stone có hơn 30 năm kinh nghiệm 
ở Mỹ Luật sư, luật sư về di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, và hoạt động tư nhân về luật 
nhập cư, kinh doanh và kiện tụng.

HOTEL INDIGO DOWNTOWN LA WYNN MACAU HOTEL INDIGO DOWNTOWN LAFOUR SEASONS HOTEL, BEIJING



David Hirson & Partners, LLC,
Luật Sư Di Trú | hirsonimmigration.com
Nền tảng của David Hirson & Partners, LLC nằm trong những mối quan hệ lâu 
dài mà thực tiễn đã xây dựng trong cộng đồng. Tọa lạc tại Costa Mesa, CA và 
một phần của bờ biển nghệ, David Hirson & Partners, LLC tự hào có 30 năm kinh 
nghiệm trong công ty, kinh doanh và nhập cư đầu tư. David Hirson được công 
nhận trên toàn quốc như là một chuyên gia trong lĩnh vực EB-5 nhập cư đầu tư, 
có được tham gia vào chương trình kể từ khi thành lập. Trong thực tế, Hirson nộp 
và nhận được phê duyệt thẻ xanh cho một trong những nhà đầu tư EB-5 đầu tiên.

Duff & Phelps
Tập đoàn Duff & Phelps là một nhà tư vấn tài chính và định giá toàn cầu. Tập đoàn 
Duff & Phelps được thành lập năm 1932 và có trụ sở tại thành phố New York, có 
văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Công ty đã tập trung vào lĩnh 
vực tiêu dùng và bán lẻ, năng lượng và khai khoáng, dịch vụ tài chính và quản lý 
tài sản, y tế và khoa học sự sống, công nghiệp, truyền thông và giải trí, bất động 
sản và công nghệ và viễn thông. Khách hàng bao gồm công khai giao dịch và tư 
nhân công ty, công ty luật, cơ quan chính phủ và các tổ chức đầu tư như công ty 
cổ phần tư nhân và quỹ đầu cơ.

Impact Data Source
Chuyên viên kinh Tế |impactdatasource.com
Kể từ khi thành lập, Impact Data Source đã trở thành một nhà lãnh đạo trong 
thế giới nghiên cứu và phân tích tư vấn kinh tế. Công ty chuyên về phân tích tác 
động kinh tế và tài khóa, với trọng tâm là hỗ trợ các chuyên gia phát triển kinh 
tế và tổ chức. Từ cơ sở ở Austin, TX, DataSource Impact đã tiến hành trên 2.500 
phân tích tác động kinh tế của các công ty, các dự án và các hoạt động bao trùm 
tất cả các nhóm ngành công nghiệp trên khắp nước Mỹ, và đã hoàn thành hơn 
100 EB-5 nghiên cứu từ năm 2011. Điều này đã giúp nhiều khách hàng có được 
hàng trăm giấy chứng nhận của TEA.
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Project Management Advisor, Inc.
Quản lý xây dựng | pmainc.com
PMA là một công ty quản lý xây dựng quốc gia có văn phòng tại Chicago, Los 
Angeles, San Diego, San Francisco và Orlando, tự hào với hơn 20 năm kinh 
nghiệm. Công ty đã thiết kế một đội ngũ đặc biệt của hơn 70 chuyên gia có 
chuyên môn đa lĩnh vực để cung cấp quan điểm đa chiều về mỗi nhiệm vụ họ 
đảm nhận. Mỗi dự án làm sáng tỏ những kỹ năng không thể phủ nhận của PMA, 
được củng cố bởi một phạm vi kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý một loạt 
các dự án trong nhiều ngành công nghiệp. Kinh nghiệm này đã tạo ra một nền 
tảng kiến thức đáng kể cho phép đội PMA để liên tục dự đoán các vấn đề, hiểu 
tác động tiềm tàng và cung cấp các giải pháp tích cực.



LỢI ÍCH TỪ THẺ XANH

 + Học phí đại học thấp hơn

 + Cơ hội để trở thành một công dân Hoa Kỳ

 + Khả năng bảo lãnh thân nhân để đến Hoa 
Kỳ (một khi thẻ xanh của bạn được cấp)

 + Đặc quyền di chuyển trong và ngoài lãnh 
thỗ Hoa Kỳ , mà không cần phải có thị 
thực

 + Được uỷ quyền để có được một công 
việc bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ

 + Lợi ích xã hội bao gồm tài trợ nghiên 
cứu, những lợi ích về thuế, bảo hiểm, 
an sinh xã hội, giáo dục nhà nước bảo 
trợ, nghiên cứu, nghỉ hưu và các lợi ích 
sức khỏe

Đạt được Thẻ xanh thông qua chương trình EB-5 đem lại những lợi ích sau:
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Hàng năm, Hoa Kỳ cung cấp 10.000 thị thực cho tất cả các nhà đầu tư di dân. 5.000 của 
những thị thực này được dành riêng cho những người áp dụng theo một chương trình thí 
điểm liên quan đến “Trung tâm Vùng” được USCIS chỉ định, chẳng hạn như Gateway Secured 
Regional Center.

Gateway Secured Regional Center cùng với sự phối hợp chặt California trong việc phát triển 
các bất động sản thương mại Chương trình nhập cư đầu tư thí điểm của phòng Sở Di Trú 
Hoa Kỳ (USCIS).Gateway Secured Regional Center đã được phê duyệt cho các dự án phát 
triển nằm ở miền Nam California, đặc biệt tại Orange County, Los Angeles, Riverside và San 
Bernardino County. Việc đầu tư phải dẫn đến việc tạo ra ít nhất 10 việc làm tại Mỹ mỗi nhà 
đầu tư. Đổi lại, nhà đầu tư, người phối ngẫu của họ và bất kỳ con cái chưa lập gia đình dưới 
21 tuổi có thể đủ điều kiện để nhận Thẻ xanh vĩnh viễn của Hoa Kỳ, cho phép họ sống và 
làm việc ở bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ.

GỬI VỐN & 
CHỦÂN BỊ ĐƠN ĐƠN I-526

VISA NHẬP CƯ HOẶC 
ĐIỀU CHỈNH TÌNH 

TRẠNG
GIAI ĐOẠN ĐỊNH 
CƯ CÓ ĐIỀU KIỆN

ĐƠN MIỄN 
ĐIỀUKIỆN I-829

CHƯƠNG TRÌNH EB-5



CHỦ SỞ HỮU*
$30.4 MM

VAY VỐN
$138 MM

EB-5
$50 MM

TỔNG SỐ TIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ QUẢN LÝ SỐ NHÀ ĐẦU TƯ

$50,000,000 $500,000
CHO MỘT SUẤT CLASS B $55,000 100

TỔNG SỐ VIỆC LÀM ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ DỰ ÁN

2,251 5 năm với mức lãi 1% $218 MM

ĐIỀU KHOẢN EB-5 

CƠ CẤU VỐN CHIẾN LƯỢC 
THOÁI VỐN

 + Nhà chung cư và dòng tiền từ hoạt 
động của khách sạn sẽ thanh toán 
khoản vay ngân hàng

 + Tái tài trợ khi đơn EB-5 hết hạn

 + Bảo đảm đóng góp từ nhà phát triển
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*Dựa trên Báo cáo Thẩm định Ngày 8/11/2017 được thực hiện bởi
Duff & Phelps Real Estate Advisory Group. www.duffandphelps.

comduffandphelps.com
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Date: February 19, 2014 
 
Leo Y. Lee 
Gateway Secured Regional Center 
333 South Hope St., 36th Floor  
Los Angeles, CA 90071 
 
 
Application: Form I-924, Application for Regional Center under the Immigrant Investor Pilot 

Program  
 
Applicant(s):  Gateway Secured Regional Center 
 
Re: Initial Regional Center Designation  

Gateway Secured Regional Center  
RCW1326951220 / 1326951220 
 

This notice is in reference to the Form I-924, Application for Regional Center Under the Immigrant 
Investor Pilot Program that was filed by the applicant with the U.S. Citizenship and Immigration Services 
(“USCIS”) on September 26, 2013.  The Form I-924 application was filed to request approval of initial 
regional center designation under the Immigrant Investor Program.  The Immigrant Investor Program was 
established under § 610 of the Department of Commerce, Justice and State, the Judiciary, and Related 
Agencies Appropriations Act of 1993 (Pub. L. 102-395, Oct. 6, 1992, 106 Stat. 1874).  
 
I.  Executive Summary of Adjudication 

 
Effective the date of this notice, USCIS approves the Form I-924 request to designate Gateway Secured 
Regional Center as a qualifying participant in the Immigrant Investor Program.  
 
II.  Regional Center Designation 
 
USCIS approves the applicant’s request to focus, promote economic growth, and offer capital investment 
opportunities in the following geographic area and industry categories: 
 
A. Geographic Area  
 

State Counties/Cities 
 
California 

Counties: Los Angeles, Riverside, San Bernardino, and Orange 
 
 

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Immigrant Investor Program
Washington, DC 20529 

Gateway Secured Regional Center 
ID1326951220 
RCW1326951220 
Page 4 

has not reviewed any information provided in connection with or otherwise related to the Regional Center 
for compliance with relevant securities laws or any other laws unrelated to eligibility for designation as a 
Regional Center.  Accordingly USCIS makes no determination or representation whatsoever regarding the 
compliance of either the Regional Center or associated New Commercial Enterprises with such laws.   
 
Each Regional Center designated by USCIS must monitor and oversee all investment offerings and activities 
associated with, through or under the sponsorship of the Regional Center. The failure of an associated New 
Commercial Enterprise to comply with all laws and regulations related to such investment offerings and 
activities may result in the issuance by USCIS of a notice of intent to terminate the Regional Center 
designation. 
 
If the applicant has any questions concerning the regional center designation under the Immigrant Investor 
Program, please contact the USCIS by email at USCIS.ImmigrantInvestorProgram@uscis.dhs.gov. 
 
Sincerely, 

 
 
Nicholas Colucci 
Chief, Immigrant Investor Program 
 
cc: Meixuan Zhang 
 Reeves and Associates A PLC 

2 North Lake Avenue 
Pasadena, CA, 91101 

Government Recognition by Herb J. Wesson, Jr.
Los Angeles City Council President

Councilmember, 10th District
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VỀ CHÚNG TÔI
Gateway Secured Regional Center tại California chuyên về phát triển tài sản bất động sản 
thương mại theo Chương trình nhập cư đầu tư thí điểm của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Gateway Secured Regional Center đã được phê duyệt cho các dự án phát triển nằm ở miền 
Nam California - đặc biệt là ở Orange County, Los Angeles, Riverside và San Bernardino 
County.

Từ năm 2008, thành viên của nhóm làm EB-5 của công ty Gateway Secured Regional Center 
đã hoàn thành tốt các dự án có ý nghĩa với EB-5 Investment. Gateway Secured Regional 
Center duy trì một tỷ lệ chắp thuận 100% trên đơn I-526 (trên 700 đơn) và I-829 (trên 186 
đơn) và đã trả lại vốn với lợi nhuận cho gần như tất cả các nhà đầu tư của mình.

KINH NGHIỆM CỦA NHÓM LÀM EB-5

Các nhà phát triển đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản. Một số nỗ 
lực chuyên nghiệp trong quá khứ bao gồm mua lại và là chủ sở hữu duy nhất của Ramada 
Orlando (một khách sạn 168 phòng ngủ), mua lại và là chủ sở hữu duy nhất Radisson Wilshire 
Plaza (một khách sạn 400 phòng ngủ), cải tiến và tu sửa một số tòa nhà căn hộ với hơn 1,400- 
đơn vị dưới quyền sở hữu .Sự tin tưởng của gia đình nhà phát triển có số cổ phần nắm giữ 
vượt quá $ 100 triệu (US) bao gồm bất động sản và các tài sản có giá trị cao.

KINH NGHIỆM CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN



BẤT ĐỘNG SẢN: Ramada Orlando  

LOẠI: Khách sạn

SỐ PHÒNG: 168 phòng 

SỞ HỮU: Tháng Ba, 2006, mua và sửa lại dưới 
một chủ, và không góp cổ phần

BẤT ĐỘNG SẢN:  Radisson Wilshire Plaza

LOẠI: Khách sạn

SỐ PHÒNG: 168 phòng

SỞ HỮU: Tháng Chín, 2005, mua và sửa lại 
dưới một chủ, và không góp cổ phần

BẤT ĐỘNG SẢN: Mayan Apartments

LOẠI: Chung cư

SỐ CĂN HỘ: 129 căn hộ đơn, 6 căn hộ một phòng 
ngủ / một phòng tắm, 1 căn hộ hai phòng ngủ 
/ một phòng tắm, 1 căn hộ ba phòng ngủ / hai 
phòng tắm, 6 cửa hàng thương mại

MÔ TẢ: Tọa lạc tại trung tâm tại khu Mid-Wilshire 
tại LA (toại lạc phái Tây Bắc góc đường số 8 và 
Hampshire Avenue New)

BẤT ĐỘNG SẢN: Lindblade Lofts

LOẠI: Tòa nhà chung cư

SỐ CĂN HỘ: 20 Căn hộ

SỞ HỮU: Tháng Tư, 2016, mua lại và xây thành 
toà nhà chung cư

MÔ TẢ: Nằm ở Mar Vista trong một khu nhỏ 
phái Tây tại Los Angeles.

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT
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BẤT ĐỘNG SẢN: Trumbull Và Porter (do Khách 
sạn Choice Hotels quản lý)

LOẠI: Khách sạn

SỐ PHÒNG: 144 phòng khách sạn

SỞ HỮU: Tháng tám, 2014

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ: Hơn $20 triệu

MÔ TẢ: Phát triển của công ty đầu tư bất động 
sản Ascend Collection ở Detroit, MI gần khu di 
tích lịch sử Corktown

DỰ ÁN HIỆN TẠI

BẤT ĐỘNG SẢN: 505 S LA FAYETTE PARK PL. 
LOS ANGELES, CA 90057

LOẠI: TÒA NHÀ CHUNG CƯ

SỐ CĂN HỘ: 71 CĂN HỘ

KÍCH THƯỚC: KHOẢNG 64,995 FEET VUÔNG 
ĐỂ SINH HOẠT

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG KHI HOÀN 
THÀNH: HƠN $20 TRIỆU

BẤT ĐỘNG SẢN: 425 S New Hampshire Ave. 
Los Angeles, CA 90020

LOẠI: Tòa nhà chung cư

SỐ CĂN HỘ: 39 CĂN HỘ

KÍCH THƯỚC: Khoảng 31,868 foot vuông để 
cho khu chung cư

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG KHI HOÀN 
THÀNH: hơn $20 triệu

BẤT ĐỘNG SẢN: 501 S. Kenmore Ave. Los 
Angeles, CA 90020

LOẠI: Tòa nhà chung cư 

SỐ CĂN HỘ: 30 CĂN HỘ

KÍCH THƯỚC: Khoảng 22,539 foot vuông để 
cho khu chung cư

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG KHI HOÀN 
THÀNH: hơn $8 triệu

BẤT ĐỘNG SẢN: 3800-3832 W. 6th Street & 
608 S. Serrano Ave. Los Angeles, CA 90020

LOẠI: Khách sạn, Căn Hộ, và khu vực kinh 
doanh

SỐ PHÒNG: 192 phòng khách sạn của Hyatt, 
122 Căn hộ của Hyatt, khu vực kinh doanh ở 
tầng trệt

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG KHI HOÀN 
THÀNH: Hơn $300 triệu

BẤT ĐỘNG SẢN: 744 S. Mariposal Ave. Los 
Angeles, CA 90005

LOẠI: Tòa nhà chung cư

SỐ CĂN HỘ: 32 CĂN HỘ

KÍCH THƯỚC: Khoảng 25,518 foot vuông để 
cho khu chung cư

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG KHI HOÀN 
THÀNH: hơn $14 triệu
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Gateway Secured, Inc., d.b.a. Trung tâm Vùng có Bảo đảm của Gateway (“Gateway”) 
không phải là nhà môi giới / đại lý đã đăng ký. Nội dung của thông tin này chỉ nhằm 
mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là đại diện hoặc chỉ ra kết quả 
trong tương lai hoặc quá khứ. Thông tin này chỉ dành cho những người có hiểu biết 
sâu về bản chất nguy cơ cao của các khoản đầu tư thay thế. Thông tin liên lạc nói 
chung là bản chất và không nên coi là một tuyên bố đầy đủ các sự kiện liên quan 
đến thông điệp này. Các khoản đầu tư thể hiện ở đây có thể không phù hợp với 
bạn. Thông tin này dành cho, và cụ thể đối với người được gửi. Gateway sẽ không 
phải chịu trách nhiệm nếu giao tiếp này được sử dụng hoặc được phân phối ngoài 
người nhận ban đầu của nó hoặc nếu nó được sử dụng cho bất kỳ mục đích không 
chủ ý hoặc trái phép. Thông tin liên lạc này không phải là một sự gạ gẫm hoặc chào 
bán chứng khoán và không có đủ thông tin trong thông báo này để đưa ra quyết 
định đầu tư. Bất kỳ thông tin nào ở đây không nên được sử dụng làm cơ sở cho việc 
đưa ra quyết định đầu tư. Tất cả các nhà đầu tư nên tự quyết định liệu họ có đầu tư 
hay không, dựa trên đánh giá và phân tích độc lập của riêng họ. Tất cả các khoản 
đầu tư đều phải chịu lỗ, bao gồm mất tiền gốc.

SIXTH + SERRANO GATEWAY SECURED REGIONAL CENTER
3800 W. 6th St, Los Angeles, CA 90020

www.gatewayrcusa.com


