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Affidavit of Service  

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 SERVICE 
TỜ KHAI HỮU THỆ XÁC NHẬN TỐNG ĐẠT 

(this form is to be completed by the person who serves the documents) 
(người tống đạt hồ sơ cần hoàn thành mẫu này) 

I, (name of person who served the documents) (Tôi, (tên người tống đạt hồ sơ)) 
_________________________________, declare (complete EVERY SECTION below) 
(tuyên thệ rằng (hoàn thiện TẤT CẢ CÁC PHẦN dưới đây)): 

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. What Documents You Served.  I served a copy of the (S check all that apply)

(Hồ sơ ông/bà tống đạt.  Tôi tống đạt một bản sao của (S chọn tất cả các ý đúng))

¨ Complaint for (Đơn kiện về việc) _____________________________ 

Tờ khai hữu thệ Xác nhận tống đạt hồ sơ

(TOÀ ÁN QUẬN) 
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¨ Summons (Trát hầu tòa) 

¨ Other (Khác): _____________________________________________________ 

3. Who You Served.  I served the (S check one)

(Ông/bà tống đạt cho ai.  Tôi tống đạt cho (S Chọn một))

¨ Plaintiff (Nguyên đơn) 

¨ Defendant (Bị đơn) 

4. When You Served.  I personally served the documents on (date you served the
documents) (month) (Thời điểm ông/bà tống đạt.  Tôi đã tống đạt trực tiếp hồ sơ vào
(ngày ông/bà tống đạt hồ sơ) (tháng)) ___________________________ (day) (ngày)
_______, 20____ at the hour of (time) (lúc (giờ))  ____:____ £ a.m. (sáng) £ p.m.
(chiều)

5. Where You Served.  I personally delivered and left the documents with (S check one)

(Nơi ông/bà tống đạt. Tôi giao trực tiếp và để hồ sơ lại cho (S chọn một))

¨ The Party to the Case.  I served the documents on the party at the location 
below.  (complete the details below) 
(Bên tham gia vụ kiện.  Tôi tống đạt hồ sơ cho bên tham gia tại địa điểm sau.  
(hoàn thiện thông tin dưới đây)) 

_________________________________________ 
Name of Person Served (Tên người được tống đạt)  

_________________________________________ 
Address Where Served (Địa chỉ tống đạt) 

_________________________________________ 
City, State, Zip Code (Thành phố, bang, mã zip) 

¨ A Person Who Lives with the Party. This is a person of suitable age and 
discretion who lives with the party.   (complete the details below) 
(Người sống cùng bên tham gia vụ kiện. Đây là người sống cùng bên tham gia 
vụ kiện có độ tuổi và có nhận thức phù hợp.   (hoàn thiện thông tin dưới đây)) 

_________________________________________ 
Name of Person Served (Tên người được tống đạt)  

_________________________________________ 
Address Where Served (Địa chỉ tống đạt) 

_________________________________________ 
City, State, Zip Code (Thành phố, bang, mã zip)
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6. I am not required to be licensed under Chapter 648 of the Nevada Revised Statutes or
another provision of law because I am not engaged in the business of serving legal
process within the state of Nevada.
(Tôi không bắt buộc phải có giấy phép theo Chương 648 Luật hiện hành của Nevada
hoặc điều khoản khác trong luật vì tôi hiện không hành nghề cung cấp dịch vụ tống
đạt hồ sơ tố tụng pháp lý trong bang Nevada.)

I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAW OF THE STATE 
OF NEVADA THAT THE FOREGOING IS TRUE AND CORRECT.  
(TÔI TUYÊN THỆ CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HÌNH PHẠT CỦA LUẬT KHAI 
MAN BANG NEVADA, RẰNG NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN LÀ CHÍNH XÁC VÀ ĐÚNG 
SỰ THẬT.) 

DATE _____________________________, 20____. 

(NGÀY) 

Server’s Signature: 4  

(Chữ ký người tống đạt)        

Server’s Printed Name:  

(Điền họ & tên người tống đạt)  

Residential / Business Address: 

(Địa chỉ cư trú/Chỗ làm) 

City, State, Zip:   

(Thành phố, Bang, Mã Zip)  

Server’s Phone Number:  

(Số điện thoại người tống đạt)  
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