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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):         _____________ 

AFFIDAVIT OF ATTEMPTED SERVICE 
(TỜ KHAI HỮU THỆ VỀ NỖ LỰC TỐNG ĐẠT) 

(this form is to be completed by the person who tried to serve the documents) 
(Người nỗ lực tống đạt hồ sơ hoàn thành mẫu đơn này) 

I, (name of person who tried to serve the documents) (Tôi, (tên người nỗ lực tống đạt hồ sơ)) 
_________________________________, declare (complete EVERY SECTION below) 
(cam đoan (hoàn thiện TẤT CẢ CÁC PHẦN bên dưới)): 

1. I am not a party to or interested in this action and I am over 18 years of age (Tôi không

phải một bên tham gia hoặc quan tâm đến vụ kiện này và tôi trên 18 tuổi).

2. Who You Tried To Serve. I attempted to personally serve legal documents on (name of

the person you tried to serve) (Ông/bà nỗ lực tống đạt cho ai.  Tôi nỗ lực tống đạt trực

tiếp hồ sơ pháp lý này tới (tên người mà ông/bà đã nỗ lực tống đạt hồ sơ cho họ))

__________________________________________.

(TOÀ ÁN QUẬN)
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3. What Documents You Tried to Serve.  I attempted to serve the person above with a 

copy of (list the names of the documents you tried to serve) (Hồ sơ mà ông/bà nỗ lực 

tống đạt. Tôi nỗ lực tống đạt tới người nêu trên bản sao của (liệt kê tên các giấy tờ 

ông/bà nỗ lực tống đạt)) 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Attempts to Serve. I made the following attempts to serve the documents on the person 
named above (Nỗ lực tống đạt. Tôi đã nỗ lực để tống đạt các hồ sơ tới người nêu tên 
trên như sau):  
 

Date of Attempt 
(Ngày nỗ lực) 

Location of Attempt 
(Địa điểm nỗ lực) 

          Result 
         (Kết quả) 

   
   
   
   
   
   
 
 

1. I was not able to serve the documents after the attempts described above. 
(Tôi đã không thể tống đạt hồ sơ sau những nỗ lực nêu trên) 
 
   

I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAW OF THE STATE OF 
NEVADA THAT THE FOREGOING IS TRUE AND CORRECT.  
(TÔI TUYÊN THỆ CHỊ TRÁCH NHIỆM THEO HÌNH PHẠT CỦA LUẬT KHAI MAN BANG 
NEVADA RẰNG NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC VÀ ĐÚNG SỰ THẬT.) 
 
 
DATED (month) ___________________________ (day) _______, 20____. 
(NGÀY (tháng))      (ngày)  
 
 

Server’s Signature (Chữ ký người tống đạt): 4      

Server’s Printed Name (Tên người tống đạt in hoa):       

Residential / Business Address (Địa chỉ cư trú/nơi làm việc):     

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

Server’s Phone Number (Số điện thoại người tống đạt):     


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	COUNTY NEVADA: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	DEPT PHÒNG TÒA: 
	fill_11: 
	undefined: 
	fill_1_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	DATED month: 
	day: 
	20: 
	fill_14_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Server name: 


