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FILING CODE (MÃ ĐƠN):  _____________ 
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): ________________ 

PROOF OF ALTERNATE SERVICE 

CHỨNG NHẬN THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC TỐNG ĐẠT 

I certify that Defendant was served by all of the following alternate methods authorized 

by the Court.   (S check all options that the judge ordered) 
Tôi xác nhận rằng Bị đơn đã được tống đạt bằng tất cả các phương pháp thay thế được 

tòa chấp thuận sau đây.   (S chọn tất cả các lựa chọn mà thẩm phán yêu cầu) 
¨ Mail:  I mailed a copy of the summons and complaint on (date you mailed the 

documents) (Thư: Tôi đã gửi một bản sao của trát hầu tòa và đơn kiện qua thư 
ngày (ngày quý vị gửi hồ sơ qua thư)) ___________________ to Defendant’s last 
known address below (tới địa được biết gần đây nhất của Bị đơn dưới đây): 

_________________________________________ 
Defendant’s Last Known Street Address 
(Địa chỉ được biết gần đây của Bị đơn) 
_________________________________________ 

(TOÀ ÁN QUẬN) 

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

Although certified mail is not required, if you sent the documents by certified mail, attach the proof of certified mailing to this form. 
(Mặc dù không bắt buộc gửi thư đảm bảo, nếu quý vị gửi hồ sơ bằng thư đảm bảo, đính kèm giấy chứng gửi bưu điện cùng mẫu này.) 
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¨ Posting on Door: I posted a copy of the complaint and summons on Defendant’s 
door on (date) (Dán lên cửa: Tôi đã dán lên cửa nhà Bị đơn một bản sao của đơn 

kiện và trát hầu tòa (ngày))  _______________________. 

¨ Email: I emailed a copy of the complaint and summons on (date) (Thư điện tử 
email: Tôi đã gửi một bản sao của đơn kiện và trát hầu tòa bằng thư điện tử 

(ngày))____________ to (email address you sent it to) (tới (địa chỉ email mà quý 

vị gửi)) _______________________________________. 

¨ Text (Nhắn tin): I texted a copy of the complaint and summons on (date) (Tôi đã 
nhắn tin gửi một bản sao của đơn kiện và trát hầu tòa vào (ngày))  

_______________ to (phone number you texted it to) (tới (số điện thoại quý vị 

nhắn tin))_____________________________________. 

¨ Facebook: I sent a copy of the complaint and summons through Facebook 
Messenger on (date) (Tôi đã gửi một bản sao của đơn kiện và trát hầu tòa qua 

Facebook Messenger vào (ngày)) _____________________ to (contact name 

you sent it to) (tới (tên liên lạc mà quý vị gửi tin)) 

_______________________________________________. 

¨ Other (Khác): 

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 trên 
đây là chính xác và đúng sự thật.) 

DATED___________________________,20____. 
(NGÀY)  

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

Printed Name (Điền Họ và tên): _________________________________ 
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