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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):  ______________________ 

DISTRICT COURT 
_______________ COUNTY, NEVADA 
(HẠT _______________, NEVADA) 

________________________________ 
Plaintiff (Nguyên đơn), 

vs. 

________________________________ 
Defendant (Bị đơn).    

CASE NO. (SỐ HỒ SƠ): ________________ 

DEPT (PHÒNG TÒA): _________________ 

ORDER FOR ALTERNATE SERVICE 

(LỆNH THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC TỐNG ĐẠT) 

Upon reading the Motion for Alternate Service and supporting declarations and 

affidavits, the Court finds that service of the Summons and Complaint upon Defendant under 

NRCP 4.2, 4.3, and 4.4(a) are impracticable.   

(Sau khi đọc Thỉnh cầu Thay đổi Phương thức Tống đạt và tờ khai và tờ khai hữu thệ bổ 

trợ, Tòa nhận thấy việc tống đạt Trát hầu tòa và Đơn kiện tới Bị đơn theo điều luật NRCP 4.2, 

4.3, and 4.4(a) không thực hiện được.) 

THEREFORE, IT IS HEREBY ORDERED that Defendant shall be served with the 

Summons and Complaint through the following alternate methods: 

(DO ĐÓ, THEO ĐÂY TÒA LỆNH Bị đơn sẽ được tống đạt Trát hầu tòa và đơn khiếu 

nại bằng những phương pháp thay thế sau:) 

(S check all options that should be used to send the documents to Defendant) 

(S chọn tất cả các lựa chọn có thể dùng để tống đạt hồ sơ đến Bị đơn) 

¨ Mail the complaint and summons to Defendant’s last known address. 

(Gửi đơn kiện và trát hầu tòa qua thư tới địa chỉ cuối cùng của Bị đơn.) 

(TOÀ ÁN QUẬN)
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¨ Post a copy of the complaint and summons on Defendant’s door.   

(Dán một bản sao đơn kiện hoặc trát hầu tòa lên cửa nhà của Bị đơn.)  

¨ Email the complaint and summons to Defendant. 

(Gửi đơn kiện và trát hầu tòa tới Bị đơn qua thư điện tử.) 

¨ Text a copy of the complaint and summons to Defendant’s phone number. 

(Nhắn tin một bản sao đơn kiện và trát hầu tòa tới số điện thoại của Bị đơn) 

¨ Send a copy of the complaint and summons to Defendant through Facebook 

Messenger. 

(Gửi một bản sao đơn kiện và trát hầu tòa tới Bị đơn thông qua Facebook 

Messenger.) 

¨ Other (Khác):           

            

The above service methods are those most reasonably calculated to give Defendant notice 

of this case. (Những lựa chọn trên là phương pháp hợp lý nhất đã được cân nhắc để thông báo cho Bị 

đơn về phiên tòa này.) 
 

IT IS FURTHER ORDERED that Plaintiff shall make reasonable efforts to notify 

Defendant of this matter through any other means, such as certified mail, telephone, voice 

messages, email, social media, or any other communication method. 

(TÒA LỆNH THÊM rằng Nguyên đơn sẽ nỗ lực hết sức để thông báo Bị đơn về vấn đề 

này thông qua các phương tiện khác, ví dụ thư đảm bảo, điện thoại, tin nhắn thoại, thư điện tử, 

mạng xã hội, và các phương thức liên lạc khác) 

 

DATED ___________________________, 20____. 
(NGÀY)  

       ____________________________________ 
                                                         DISTRICT COURT JUDGE 

(THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN) 
 
 
 

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

Printed Name (Điền tên): _________________________________ 
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