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Xin thông báo với tất cả mọi người: Rằng tôi, 

Đệ đơn kiện  đối với số tiền 

$  đô la ($ ) cần thanh toán cho tôi, và rằng đơn kiện này 
được đệ trình về và 

bởi vì và rằng 

công việc tôi thực hiện và vật liệu tôi cung cấp vào ngày  20       theo báo cáo 
từng hạng mục đính kèm trong "Phụ lục A" và cũng là một phần của đơn kiện này: rằng công việc, nhân 
công và vật liệu đó được thực hiện/cung cấp theo hợp đồng với 

và đã được thực hiện đối với tòa nhà và tài sản thuộc sở hữu của 

và theo thông tin sau, cụ thể là: 

Tại Quận và Tiểu bang trên; rằng số tiền đã đến hạn thanh toán theo thỏa thuận và chưa được thanh 
toán, và tôi đã yêu cầu quyền giữ thế chấp đối với tòa nhà cũng như các tài sản nói trên mà công 
việc/nhân công/vật liệu được cung cấp, với giá trị $    
theo thông tin nêu trên, theo luật pháp của Tiểu bang Oklahoma. Lập vào ngày   tháng 

, năm 

20 . 

} CỤ THỂ LÀ 

, trong độ tuổi hợp pháp, sau khi tuyên thệ theo đúng thủ 
tục, ràng buộc bởi lời thề, cho biết: Họ là người đệ đơn trong Đơn kiện về quyền giữ thế chấp trên; 
rằng họ đã đọc đơn kiện trên và biết rõ nội dung trong đó; rằng tên chủ sở hữu, tên nhà thầu, tên 
người đệ đơn, thông tin mô tả về tài sản liên quan đến quyền giữ thế chấp, và các mục được kê khai 
trong văn kiện là thỏa đáng, đúng sự thật và chính xác. 

Đã ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi vào ngày   tháng , 20 
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