
© 2017 Nevada Supreme Court Notice of Telephone Appearance 

(2017 Tối cao Pháp viện Nevada) (Thông báo về việc ra hầu tòa bằng Điện thoại) 

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): ______________ 

NOTICE OF INTENT TO APPEAR BY COMMUNICATION EQUIPMENT 

(THÔNG BÁO VỀ DỰ ĐỊNH RA TÒA BẰNG THIẾT BỊ LIÊN LẠC) 

            (S check one) ((S chọn một)) q Plaintiff (Nguyên đơn) / q Defendant (your name) (Bị 

đơn (tên của ông/bà))  ___________________________ submits a Notice of Intent to Appear 

by Communication Equipment for the (S check one) (nộp Thông báo về Dự định ra tòa bằng 

thiết bị liên lạc cho (S chọn một)) 

q Motion hearing (Phiên tòa xét đơn thỉnh 
nguyện) 

q Case management conference (Phiên 
cập nhật tình trạng hồ sơ) 

q Trial setting conference (Phiên ấn định xét 
xử) 

q Other (Khác): 
_________________________ 

currently scheduled for the (day) (hiện được xếp lịch ngày (ngày)) ______ day of (month) 

(tháng) ___________, 20___.   

For the purpose of this appearance I can be reached at the following telephone number 

(Để ra hầu tòa theo cách này, có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại): (____) _____-________.  

I understand that it is my responsibility to ensure that I can be reached at this telephone number 

(TOÀ ÁN QUẬN) 



© 2017 Nevada Supreme Court  Notice of Telephone Appearance 

(2017 Tối cao Pháp viện Nevada)  (Thông báo về việc ra hầu tòa bằng Điện thoại) 

on the date and time of the hearing.  I also understand that due to the unpredictable nature of 

court proceedings, my hearing may be called at a time other than the scheduled time.  Further, I 

understand that my failure to be available at the above stated telephone number will constitute a 

nonappearance. (Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng tòa có thể liên lạc với tôi qua số 

điện thoại này vào ngày và thời gian diễn ra phiên tòa. Tôi cũng hiểu rằng do tính chất không 

thể dự đoán được của thủ tục tố tụng trên tòa, phiên toà của tôi có thể được thụ lý vào thời gian 

khác thời gian xếp lịch. Thêm nữa, tôi hiểu rằng việc tòa không liên lạc được với tôi theo số 

điện thoại nêu trên sẽ được coi là không ra hầu tòa.)  
 

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

                                   Submitted By: (your signature)         

Người nộp: (Chữ ký của ông/bà) 

Print name _____________________________________________ 

(Điền Họ và tên) 
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