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I knew Matt's website by searching out where to rent a room in Seattle on Facebook. Matt 
does a really good job as a nice and amazing landlord. All information and contract 
procedures are clear and helpful in every detail.  
 
Though I contacted him through texting on Messenger when I was in Vietnam last 
summer 2019, Matt suggested calling me to have a better discussion on a contract. At 
first, I was concerned about the process of how to become a good tenant and it is so lucky 
to have Matt assist me in the state policy between the tenant and the landlord so I could 
thoroughly understand it. The weekly house-cleaning schedule he set is a big advantage 
because all other roommates are actually responsible for maintaining the hygiene of the 
house.  
 
When I first landed in Seattle, Matt also showed me which bus I should take to travel 
around Seattle and took me to an Asian grocery store to store food. Those little things are 
indeed meaningful to me and I appreciate it through my renting experience because I 
know that Matt means to do it with his great kindness.  

 
Tôi biết trang web của Matt khi đang tìm kiếm nơi thuê phòng ở Seattle trên Facebook. 
Matt làm rất tốt công việc của mình như một người chủ nhà tử tế và tuyệt vời. Tất cả 
các thông tin và thủ tục hợp đồng rất rõ ràng trong từng chi tiết.  
 
Mặc dù tôi đã nhắn tin với Matt qua Messenger khi tôi đang Việt Nam vào kì nghỉ hè thì 
Matt đã hỏi có thể gọi qua Messenger thay vì nhắn tin để có một cuộc thảo luận tốt hơn 
về hợp đồng và các điều khoản thuê nhà. Lúc đầu, tôi khá lo lắng làm thế nào để trở 
thành người thuê nhà tốt và thật may mắn khi Matt đã giúp tôi hiểu rõ hơn về các chính 
sách thuê nhà dựa vào luật của bang Washington.  
 
Sơ đồ phân chia dẹp hàng tuần �mà Matt đã đặt ra là một ưu điểm cho việc thuê nhà vì tất 
cả các bạn roomates khác thực sự chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung. Khi tôi mới 
đến Seattle, Matt còn hướng dẫn tôi nên bắt chuyến bus nào để đi xung quanh Seattle và 
chở tôi đến một chợ châu Á để mua đồ ăn. Những điều nhỏ bé đó thực sự có ý nghĩa với 
tôi và tôi �rất biết ơn nó thông qua trải nghiệm thuê nhà của tôi ở Mi Casta bởi vì tôi biết 
rằng Matt thực sự làm những điều nhỏ nhặt đó với tấm lòng tốt bụng của mình. 



	


