
© 2017 Nevada Supreme Court Change of Address 
(© 2017 Tối cao Pháp viện Nevada) (Thông báo Thay đổi Địa chỉ) 

Your Name (Tên của ông/bà):  
Address (Địa chỉ):   
City, State, Zip (Thành phố, bang, mã zip):   
Telephone (Số điện thoại):   
Email Address (Địa chỉ email):  ______________________ 
Self-represented (Tự đại diện) 

DISTRICT COURT 
_______________ COUNTY, NEVADA 

(HẠT________ NEVADA) 

________________________________ 
Plaintiff (Nguyên đơn), 

vs. 

________________________________ 
Defendant (Bị đơn).    

CASE NO. (SỐ HỒ SƠ): ________________ 

DEPT (PHÒNG TÒA):    ________________ 

NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS 

(THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ) 

PLEASE TAKE NOTICE that (S check one) (XIN LƯU Ý (S chọn một)) q Plaintiff 

(Nguyên đơn) / q Defendant, has a new mailing address (Bị đơn, có địa chỉ hòm thư mới).  

Your Name (Tên của ông/bà): ________________________________ 

Street Address (Địa chỉ đường/phố): ________________________________ 

City, State, Zip (Thành phố, bang, mã zip):________________________________ 

DATED this _____ day of ________________, 20___ 
(NGÀY)                  (tháng)  

          Submitted By: (Signature) Người nộp: (Chữ ký)4_________________________________

Printed Name (Điền tên): _________________________________ 

(TOÀ ÁN QUẬN) 



© 2017 Nevada Supreme Court Change of Address 
(© 2017 Tối cao Pháp viện Nevada) (Thông báo Thay đổi Địa chỉ) 

CERTIFICATE OF MAILING 

(GIẤY CHỨNG GỬI BƯU ĐIỆN) 

I, (your name) (Tôi, (tên của ông/bà)) _________________________________ declare 

under penalty of perjury under the law of the State of Nevada that on (tuyên thệ chịu trách nhiệm 

theo hình phạt của luật khai man của Bang Nevada, tôi cam đoan rằng vào) (month) (tháng) 

___________ (day) (ngày)______, 20________, I served this Notice of Change of Address by 

depositing a copy in the U.S. Mail in the State of Nevada, postage prepaid, addressed to (tôi đã 

tống đạt Thông báo thay đổi địa chỉ này bằng cách gửi một bản sao bằng dịch vụ bưu chính 

Hoa Kỳ U.S. Mail trong Bang Nevada, phí bưu điện trả trước, theo địa chỉ) 

Name of Person Served (Tên người được tống đạt): _______________________________ 

Address (Địa chỉ):     ________________________________ 

City, State, Zip (Thành phố, Bang, mã zip)  ________________________________ 

DATED this _____ day of ________________, 20___ 
(NGÀY)      (tháng) 

      Submitted By: (Signature) (Người nộp: (Chữ ký))4_________________________________ 

Printed Name (Điền tên): _________________________________ 
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