
 

 

Ngày 10 tháng M��i hai, 2008 

Kính g�i The Greenspan Co./Adjusters International, 

Chúng tôi mu�n g�i l�i cám �n sâu s�c t�i cô Jessica Bivens vì �ã gi�i quy�t xu�t s�c h� s� b�i th��ng 
h�a ho�n c�a chúng tôi trong hai n�m v�a qua. Chúng tôi là thân ch� có b�o hi�m h�a ho�n c�a quý công 
ty và các thành viên gia �ình chúng tôi là Pat T. Vuong, Saralene VuongDo, Charlie Vuong, Clinton 
Vuong. Cô Jessica luôn h�i �áp ngay t�t c� các gi�y t� t� hãng b�o hi�m c�a chúng tôi. Cô Jessica luôn 
gi� liên l�c v�i chúng tôi trong toàn b� quãng th�i gian này và thông báo cho chúng tôi t�ng chi ti�t 
thông tin c�p nh�t v� h� s� yêu c�u b�i th��ng c�a chúng tôi. Cô Jessica là ng��i r�t tuy�t v�i và có trái 
tim nhân h�u. Cô luôn s�n sàng giúp �áp �ng b�t k� nhu c�u nào c�a chnúg tôi. Trong m�t chúng tôi, cô 
không ch� làm vi�c ch�m ch� mà còn là ng��i c�u m�ng. Cô Jessica th�c s� �ã khi�n gia �ình chúng tôi 
c�m ��ng. Cô ��i x� v�i chúng tôi nh� ng��i nhà c�a cô. Chúng tôi bi�t ch�c là cô c�ng giúp r�t nhi�u 
thân ch� b�o hi�m h�a ho�n khác nh� chúng tôi. Ngay t� khi b�t ��u v� ki�n, cô �ã c� g�ng giúp chúng 
tôi s�a l�i c�n nhà và b�o ��m là hàng tháng chúng tôi nh�n ���c ti�n tr� c�p thuê nhà t� hãng b�o hi�m. 
T�i th�i �i�m gi�a, cô �ã c� g�ng b�o v� tài s�n c�a chúng tôi và b�t k� v�n �� nào phát sinh. V� cu�i, cô 
th�m chí còn ��u tranh m�nh m� h�n vì chúng tôi �� b�o ��m là hãng b�o hi�m tr� t�t c� nh�ng gì �úng 
nh� cam k�t trong h�p ��ng b�o hi�m. N�u không có cô Jessica, gia �ình tôi không th� xây l�i c�n nhà 
��p và yên tâm ���c. Chúng tôi r�t may m�n có cô làm chuyên gia ��nh giá b�o hi�m công c�ng trong hai 
n�m v�a qua. Chúng tôi không bi�t nói gì h�n �� c�m �n t�t c� nh�ng gì cô �ã làm ���c trong v� yêu c�u 
b�i th��ng h�a ho�n c�a chúng tôi. Chúng tôi s� r�t nh� cô và chúc cô ��t ���c nhi�u thành tích xu�t s�c 
trong t��ng lai. Chúc cô an khang th�nh v��ng, may m�n và v�n s� nh� ý.  

Chúng tôi c�ng mu�n cám �n hãng The Greenspan Co./Adjusters International và ông Ken Crow vì �ã 
phân công cô Jessica Bivens giúp �� gia �ình chúng tôi trong v� yêu c�u b�i th��ng h�a ho�n. Chúng tôi 
c�ng mu�n cám �n cô Allison Hunt vì �ã l�p danh sách ki�m kê chi ti�t tài s�n. N�u không có cô, chúng 
tôi s� không th� �i�n ��y �� danh sách ki�m kê chi ti�t. Ch�c ch�n chúng tôi s� gi�i thi�u ng��i khác cho 
The Greenspan Company Adjusters International. 

M�t l�n n�a, gia �ình chúng tôi xin g�i l�i cám �n sâu s�c t�i quý công ty vì nh�ng gì quý công ty �ã làm 
xu�t s�c trong hai n�m v�a qua. Cám �n quý công ty �ã giúp chúng tôi tr� l�i cu�c s�ng bình th��ng. 

Trân tr�ng, 

 

Pat Vuong 
Saralene VuongDo 
Charlie Vuong 
Clinton Vuong 
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