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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):    _____________ 

ANSWER 

(PHẢN HỒI) 

Defendant (your name) (Bị đơn (tên ông/bà)) _______________________________ respectfully 
states (trân trọng tuyên bố):  

Defendant admits the following allegations: (write the paragraph numbers from the 

Complaint you agree with) (Bị đơn thừa nhận những cáo buộc sau (viết số những mục 

nào trong Đơn kiện mà ông/bà đồng ý))  

________________________________________________________________________. 

(TOÀ ÁN QUẬN) 

1.
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Defendant denies the following allegations: (write the paragraph numbers from the 

Complaint you disagree with) Bị đơn phủ nhận những cáo buộc sau: (Viết số những mục 

nào trong Đơn kiện mà ông/bà không đồng ý) 

_____________________________________________________________________. 

Defendant is without sufficient knowledge to admit or deny the following allegations: 

(write the paragraph numbers you are unsure about) (Bị đơn không đủ hiểu biết để thừa 

nhận hay phủ nhận những cáo buộc sau (Viết số những mục nào mà ông/bà không chắc 

chắn)) _________________________________________________________________. 

Defendant requests (Bị đơn đề nghị): 

1. That the relief requested in the Complaint be denied to the extent indicated;

(Bác bỏ yêu cầu nêu trong Đơn kiện theo nội dung đã nêu;)

2. For such other relief as the Court finds to be just and proper.

(Những yêu cầu khác mà tòa thấy hợp lý và công bằng.)

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

Submitted By: (your signature)  

Người nộp: (Chữ ký của quý vị) 

(Print your name) _____________________________________________ 

(Điền họ và tên của ông/bà) 

2.

3.
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VERIFICATION 

(XÁC NHẬN) 

Under penalty of perjury, I declare that I am the Defendant in the above-entitled action; 

that I have read the foregoing Answer and know the contents thereof; that the pleading is true of 

my own knowledge, except for those matters therein contained stated upon information and 

belief, and that as to those matters, I believe them to be true. 

(Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên thệ rằng tôi là Bị đơn trong vụ kiện nêu trên; 

và tôi đã đọc bản Phản hồi nêu trên và biết nội dung của nó; rằng những lời khai là đúng sự thật 

theo hiểu biết của tôi, trừ những vấn đề được nêu trong đây dựa trên thông tin và niềm tin mà 

tôi thấy những vấn đề đó đúng sự thật.) 

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.) 

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

Submitted By: (your signature)  

(Người nộp: (Chữ ký của ông/bà)) 

(print your name)    __________________________________ 
(Điền họ và tên ông/bà)
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