
From Alice  

(English)  

The first day I came to Matt’s house he was helpful to make sure I felt safe and 

welcomed. He walked me to school so I knew the way and he sometimes he gave me and 

other housemates a ride to the store. Matt suggested I buy pepper spray and gave me 

training no how to use it. During our house meetings Matt was fair to solve typical 

household issues such as cleaning rotations, disagreements among housemates. He 

gave updates when he was house upgrades such as stairs, new washer/dryer and clothes 

lines to hang our clothes in the summer months. I feel Matt respected us, was not overly 

strict but stern and he buys a cake for somebody’s birthday which is nice.  

 

(Vietnamese)  

Ngày đầu tiên đến nhà của Matt, tôi thấy ông ấy quan tâm về việc bảo đảm an toàn cho tôi 

và cởi mở. Matt đi bộ cùng tôi đến trường nên tôi biết đường đi sau lần đó, thỉnh thoảng 

ông ấy còn chở tôi và những người trong nhà đi chợ. Matt gợi ý tôi mua bình xịt cay và 

luyện tập để tôi biết cách sử dụng nó. Trong cuộc họp, Matt là người công bằng giải quyết 

những vấn đề trong nhà như là phân chia dọn dẹp, bất đồng giữa những người trong nhà. 

Ông ấy đưa ra thông báo mới khi ngôi nhà có những thay đổi như cầu thang, máy 

giặt/máy sấy mới và sào phơi đồ. Tôi thấy Matt tôn trọng chúng tôi, không khắc khe quá 

đáng nhưng khắc khe, và ông ấy cũng mua bánh sinh nhật cho người trong nhà, điều đó 

rất tuyệt.  

Alice 

 



From Son (Alice’s father) 

(English)  

My daughter’s homestay suddenly had a change of plans while she was in the airplane 

bound for Seattle. I found Matt via Facebook and he was very fast to reply. We were able 

to settle the contract before my daughter landed. I was very relieved. During my 

daughter’s stay Matt was very accommodating to make sure everything was 

comfortable. He was also kind to send me occasional updates which made me feel at 

ease. A few times there was miscommunication among the housemates and Matt 

updated me on options to solve the problem. He even asked for my opinion which I felt 

was very thoughtful. I feel Matt is trustworthy, honest and is a good host.  

 

(Vietnamese)  

Tôi là ba của Alice. Ngôi nhà homestay của Alice đột ngột có sự thay đổi khi con tôi đang 

trên máy bay đến Seattle. Tôi biết Matt thông qua Facebook và ông ấy rất nhanh chong 

trả lời tin nhắn. Chúng tôi có thể bắt đầu việc ký hợp đồng trước khi con gái tôi đáp máy 

bay. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trong thời gian con gái tôi ở nhà ông Matt, ông ấy rất 

giúp đỡ để khiến mọi chuyện thoải mái. Ông ấy cũng rất tốt bụng gửi tôi những thông báo 

mới, điều đó làm tôi rất yên tâm. Có những lần những người trong nhà có xung đột và 

Matt thông báo cho tôi biết những lựa chọn để giải quyết vấn đề. Ông ấy còn hỏi ý kiến của 

tôi làm tôi thấy rất chu đáo. Tôi thấy Matt đáng tin cậy, thật thà và là một người chủ nhà 

tốt.  

Son Doan Van. 

 

 


