Name

Address

City, State, Zip

Phone

Email

I am [ ] Plaintiff/Petitioner
[ ] Defendant/Respondent
[ ] Plaintiff/Petitioner’s Attorney [ ] Defendant/Respondent’s Attorney (Utah Bar #:__________)

In the District Court of Utah
__________ Judicial District ________________ County
Court Address ______________________________________________________
Summons (To be served in Utah)
_____________________________________ _______________________________
Plaintiff/Petitioner

Case Number

v.

_______________________________
Judge

_____________________________________
_______________________________

Defendant/Respondent

Commissioner (domestic cases)

The State of Utah to
___________________________________________________________ (party’s name):

A lawsuit has been filed against you.
You must respond in writing by the
deadline for the court to consider your
side. The written response is called
an Answer.
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Có người đưa đơn kiện quý vị. Quý vị phải trả
lời bằng văn bản cho tòa trước ngày hết hạn để
tòa xem xét sự việc quý vị trình bày. Thư trả lời
được gọi là bản Trả Lời.
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Deadline!
Your Answer must be filed with the
court and served on the other party
within 21 days of the date you were
served with this Summons.

Ngày hết hạn!
Quý vị phải nộp lên tòa bản Trả Lời của mình
và đưa cho bên kia một bản trong vòng 21
ngày kể từ ngày quý vị được tống đạt bản Triệu
Tập này.

If you do not file and serve your
Answer by the deadline, the other
party can ask the court for a default
judgment. A default judgment means
the other party can get what they
asked for, and you do not get the
chance to tell your side of the story.

Nếu quý vị không nộp lên và đưa cho bên kia
bản Trả Lời của mình trước ngày hết hạn, bên
kia có thể yêu cầu tòa một phán quyết khuyết
tịch. Phán quyết khuyết tịch có nghĩa là bên kia
có thể đòi được những điều mà họ muốn, và
quý vị không có cơ hội để trình bày câu chuyện
về phía mình.

Read the complaint/petition
The Complaint or Petition has been
filed with the court and explains what
the other party is asking for in their
lawsuit. Read it carefully.

Đọc đơn khiếu nại/thỉnh cầu
Đơn Khiếu nại hoặc Thỉnh Cầu đã được nộp
lên tòa và giải thích những điều mà phía bên
kia đòi hỏi trong vụ kiện của họ. Xin đọc kỹ đơn
này.

Answer the complaint/petition
You must file your Answer in writing
with the court within 21 days of the
date you were served with this
Summons. You can find an Answer
form on the court’s website:
www.utcourts.gov/howto/answer/.

Trả lời cho đơn khiếu nại/thỉnh cầu
Quý vị phải nộp lên tòa bản Trả Lời của mình
bằng văn bản trong vòng 21 ngày kể từ ngày
quý vị được tống đạt bản Triệu Tập này. Quý vị
có thể tìm mẫu đơn bản Trả Lời trên trang web
của tòa án: www.utcourts.gov/howto/answer/.

Serve the Answer on the other
party
You must email, mail or hand deliver
a copy of your Answer to the other
party (or their attorney or licensed
paralegal practitioner, if they have
one) at the address shown at the top
left corner of the first page of this
Summons.

Đưa bản Trả Lời cho phía bên kia
Quý vị phải gửi qua bưu điện hoặc đưa tận tay
một bản Trả Lời của mình cho phía bên kia
(hay luật sư của họ hoặc phụ tá pháp lý có giấy
phép hành nghề, nếu họ có người này) tại địa
chỉ được cho thấy ở góc trái trên cùng của
trang đầu bản Triệu Tập này.

Tìm sự giúp đỡ
Trang web Tìm Sự Giúp Đỡ Pháp Lý của tòa
án (www.utcourts.gov/howto/legalassist/) cung
(www.utcourts.gov/howto/legalassist/) cấp thông tin về những phương cách quý vị có
provides information about the ways
thể được giúp đỡ về pháp lý, bao gồm Trung
you can get legal help, including the
Tâm Tự Giúp (Self-Help Center), luật sư có giá
Finding help
The court’s Finding Legal Help web
page
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Self-Help Center, reduced-fee
attorneys, limited legal help and free
legal clinics.

giảm, giúp đỡ pháp lý giới hạn và các cơ sở
giúp đỡ pháp lý miễn phí.

I declare under criminal penalty under the law of Utah that everything stated in this document is true.
Signed at ______________________________________________________ (city, and state or country).
Signature ►
Date
Printed Name
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