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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

 
 

  Số vụ kiện: __________________ 
   
  CHỨNG NHẬN PHỤC VỤ  

Nguyên đơn  (ORCP 7D(2)) 
 và  □ (a) Phục vụ các nhân 
  □ (b) Phục vụ thay thế 

  □ (c) Văn Phòng Phục Vụ 
Bị đơn  □ (d) Phục Vụ qua Thơ Bưu Điện 

   
 
Tôi, (tên)      , xác nhận là tôi đang cư ngụ trong tiểu bang   
     . Tôi là người có đủ khả năng 18 tuổi trở lên. Tôi không phải là thành 
phần hoặc luật sư trong vụ kiện này, và không phải là nhân viên của bên nào. Tôi xác nhận rằng người tôi 
tống đạt là người có tên dưới đây. Tôi đã tống đạt các bản sao chính như của bản gốc (đánh dấu tất cả 
những gì có áp dụng): 

 Đơn khởi kiện và Giấy Trát Tòa 
 Thông tin về Hòa Giải  
 Nộp Thông Báo về Mẫu Thông Tin Tư Mật (CIF)  
 Thông Báo về Lệnh Cấm Theo Luật Định Ngăn Chặn sự Phân Tán Tài Sản 
 Lệnh Hầu Tòa cho Biết Nguyên Nhân liên quan tới: Sửa đổi Kiến Nghị và Tuyên Bố 
 Thông Tin về Tiếp Tục có Bảo Hiểm Y Tế (COBRA) 
 Tờ Khai Cấp Dưỡng Thống Nhất  
 Thông tin khác cung cấp bởi thư ký tòa án (viết tên của các đơn hay văn bản đã tống đạt)  

              
 Các mẫu đơn khác (viết tên của các đơn hay văn bản đã tống đạt)    

              
  

bởi (đánh dấu a, b, c, hay d và hoàn tất hết những thông tin): 
 (a) □ Phục vụ cá nhân vào (ngày)    , lúc          sáng/chiều tới 
{□ Nguyên đơn □ Bị đơn}  (tên)     tận mặt ở tại địa chỉ như sau  
          trong Quận    
 , Tiểu bang    . 
 
 (b) □ Phục vụ Thay Thế vào (ngày)   , lúc    sáng/chiều, bằng cách 
giao đơn tới địa chỉ như sau          trong Quận 
  , Tiểu bang     . Giao tới cho (tên)     
  , người đó 14 tuổi hay lớn hơn và đang cư ngụ tại đó. 
(Chỉ hoàn thành phần ở dưới khi người phục vụ đã tiếp theo đó gửi thư bưu điện theo yêu cầu của ORCP 
7D(2)(b).  Nếu một người khác ngoài người phục vụ đã tiếp theo đó gửi thư, người đó phải hoàn thành 
mẫu đơn riêng Chứng Nhận Gửi Phục Vụ Thư Bưu Điện.)  

 □ Vào (ngày)   , tôi đích thân gởi bản sao y như bản chính của đơn y 
như đã tống đạt vào Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, qua thư hạng nhất, trong phong bì dán lại, có tem, đề tên 
của bên được tống đạt :  □ Nguyên đơn □ Bị đơn (tên)     , ở tại địa chỉ 
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của bên đã liệt kê ở trên, kèm chung với tờ báo cáo ngày, giờ và địa điểm của các văn bản đó đã được 
giao tận tay tới nhà của bên đó đang ở (nơi cư ngụ). 

 (c) □ Phục Vụ Tới Văn Phòng vào (ngày)   , lúc    sáng/chiều, 
bằng cách giao các văn bản tới văn phòng của bên được tống đạt, địa điểm là: (địa chỉ)    
       , trong giờ làm việc bình thường của văn phòng 
đó, nơi tôi để lại các văn bản cho (tên)       , người này có rõ ràng 
phụ trách, để đưa các văn bản cho bên được tống đạt.  
(Chỉ hoàn thành phần ở dưới khi người phục vụ đã tiếp theo đó gửi thư bưu điện theo yêu cầu của ORCP 
7D(2)(c). Nếu một người khác ngoài người phục vụ đã tiếp theo đó gửi thư, người đó phải hoàn thành 
mẫu đơn riêng Chứng Nhận Gửi Phục Vụ Thư Bưu Điện.) 
  
 □ Vào (ngày)   , tôi đích thân gởi bản sao y như bản chính của đơn y 
như đã tống đạt vào Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, qua thư hạng nhất, trong phong bì dán lại, có tem, đề tên 
của bên được tống đạt : □ Nguyên đơn □ Bị đơn (tên)     ,       , tại 
nơi của bên: □ địa chỉ nhà là:           , hay 
□ địa chỉ kinh doanh ở trên, kèm chung với báo cáo ngày, giờ và địa điểm  mà các văn bản đó đã được 
tận tay giao tới văn phòng của một bên. 
 
 (d)  □ Dịch Vụ Qua Thư, Yêu Cầu Gởi Lại Biên Lai vào (ngày)          , tôi đích 
thân bỏ hai bản sao y như bản chính qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ. Một bản gởi qua thư hạng nhất, và 
bản kia qua thư bảo đảm hay thư chứng nhận, Yêu Cầu Gởi Lại Biên Lai, hay qua thư tốc hành, trả tem 
trước, đề tên của bên được tống đạt:  □ Nguyên đơn □ Bị đơn 
     (tên), ở địa chỉ nhà của bên đó là :     
     (địa chỉ). (LƯU Ý: Nếu thư Yêu Cầu Gởi Lại Biên Lai, giấy biên 
lai gởi trả lại phải được đính kèm với Chứng Nhận Dịch Vụ.) 
 
Tôi xin cam đoan rằng những lời khai trên là đúng và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi 
hiểu rằng những lời khai đó có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa và tôi phải chịu hình 
phạt cho tội khai man. 
 
              
Ngày       Chữ ký của Người Phục Vụ Tống Đạt 
  
              
       Tên chữ in 
 
Nếu người phục vụ KHÔNG phải là phó cảnh sát quận hoặc cảnh sát quận, địa chỉ và số điện thoại của 
người phục vụ: 
 
             

              


