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Độc giả có thể xem rao vặt trên website www.nvngaynay.com

CẦN THỢ TÓC, NAIL,
MASSAGE

SnoHoMISH ExIT 194 – Tiệm
cách Everett & Lake Stevens 10 phút,
trong khu chợ Haggens, cần thợ biết
everett – Tiệm nail ở Silver làm bột và thợ tay chân nước biết
Lake Exit 186 cần thợ chân tay dipping, bao lương, full-/part-time.
nước. L/l 425-338-0349, 425-737- xin gọi 425-361-6543 xin để lại lời
3319.
nhắn nếu không kịp bắt phone. 9093r
9397r

bellevue – Cần thợ nail có
kinh nghiệm, biết làm everything,
làm trong Downtown. Và có phòng
cho thuê, gần trường BC. L/l 206973-9970, 425-274-5844.
9396r

n. SEaTTLE – Tiệm nail ở Greenlake và Roosevelle Square cần thợ
full-time biết làm dip và thợ parttime làm cuối tuần. L/l Trâm 206819-6759.

BaLLaRD – Cần thợ nail fulltime hoặc 2 ngày cuối tuần, biết
shellac, biết wax càng tốt, có bằng
wa, lương cao, tip $60-$150/day,
trả over–time & sick pay. L/l 206783-1260; 206-356-7602.
8901r

KIRKLanD – Tiệm nail cách Bellevue Mall 5 phút cần thợ bột và
chân tay nước, full-/part-time, khu
Mỹ trắng, tip cao, không khí làm
việc thoải mái, vui vẻ. L/l 206-910– Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, cần 3475; 206-697-6601.
thợ biết làm bột và chân tay nước,
KEnT / DES MoInES – Cần thợ
làm ăn chia. L/l 509-901-3064.
tóc làm full time or part time. L/l
bellevue – Cần thợ nail nữ kinh 206-331-5674; 206-824-6968.
nghiệm bột biết đủ thứ, thợ tay chân
nước biết shellac, wax, bao lương FERnaDaLE – Tiệm nail gần
hoặc chia tùy ý. L/l 425-455-3371; Bellingham cần thợ bột, lương
9394r
$900-$110/tuần, tay chân nước
206-334-7560 or text.
lương $750-$850/tuần, có lương
– Tiệm nail ở Snoqualmie, gần I-90 vacation cho thợ lâu dài. L/l 206và Highway 18, cần thợ nam và nữ 775-3959.
làm chân tay nước biết sơn shellac,
full-/part-time, khu Mỹ trắng, bao w. SEaTTLE – Tiệm trong khu
9394r
westwood cần thợ nail và thợ tóc
lương cao. L/l 206-599-9492.
kinh nghiệm, khách Mỹ trắng. L/l
w. SEaTTLE – Cần gấp thợ tóc giỏi 206-432-1668.
tiếng anh, làm full time, $15/hour.
9395r
Sw SEaTTLE – Cần gấp nhiều
L/l 206-272-0287.
thợ nail nữ biết làm bột và thợ tay
auBuRn – Cần thợ nails giỏi, bao chân nước, khách sang, tip cao. L/l
lương trên ăn chia 5/5. Khu sang típ 206-708-9097.
nhiều. Gọi Thái 253-735-0199. 9198r
DownTown BELLEVuE –
– Cần gấp nhiều thợ nail, thợ nào Cần gấp 2 thợ nail. L/l 206-331cũng nhận kể cả thợ training, thợ 8790; 206-227-4775.
tay chân nước $850/tuần trở lên,
thợ làm đủ thứ lương rất cao, bao BonnEy LaKE – Cần thợ nail
ăn ở, có phòng riêng. Tiệm cách nữ kinh nghiệm bột $850-$1,000/
Seattle 2 tiếng, khu Mỹ trắng rất tuần, tay chân nước, dip, biết làm
sang, tip rất cao. Thật lòng xin liên shellac càng tốt $650-$750/tuần,
lạc Lily 404-790-7997.
khu khách sang, khỏi lo về tiền tip,
làm đúng 1 năm sẽ thưởng 1 tuần
REDMonD – Cần thợ nail nữ làm lương, cách Tacoma 20 phút. L/l
full-/part-time, có bằng wa, lương full-/part-time. L/l 253-862-8112,
từ $120/ngày trở lên, ở Renton hay 253-353-9952, 253-353-9953. nếu
Skyway đi chung xe. L/l 425-868- không bắt phone xin để lại lời nhắn
4545, 425-306-4409 sau 7PM.
sẽ gọi lại ngay.
8992r9396r

8895r

8796r9706r

8388r8993w

8794r

48JenP

8294r

8793r

9099r

9093k

8695r

– Tiệm nail cách Seattle 1 tiếng
40’, cần gấp nhiều thợ nam nữ, bột
$170 ngày, chân tay nước $130
ngày, khu Mỹ trắng, tip cao, vui vẻ,
free phòng cho thợ ở xa. L/l 206– Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm 432-6760; 206-446-1271.
only, lương cao, ăn chia hoặc bao,
có bonus, vùng, Des Moines, Federal DownTown SEaTTLE / BELway, olympia. L/l 360-888-4454.9093r levue – Cần nhiều thợ bột và thợ
chân tay nước. L/l 206-883-3402.
KEnT CoVInGTon – Cần thợ tay
BÁN/THUÊ BUSINESS
chân nước và thợ bột, full time or
part time. Liên lạc: 253-886-6168;
9093r
253-631-7086.

everett – Tiệm tóc gần Everett
Mall cần thợ cắt tóc nam, nữ, full
time or part time, lương thỏa thuận.
9093r
L/l Jenny 206-566-8321.

8596r

52-TJ

SnoHoMISH – Move đi tiểu bang
NHà, PHòNG, APTS
CHo SHArE, THUÊ
khác, cần sang gấp tiệm nail gần
Bothell, trong khu albertson, McDonalds, Starbucks, rent rẻ, $1,700/ everett – Duplex dư phòng cho
tháng, 4 ghế, 4 bàn. Thật lòng xin gọi share gần I-5 và chợ Việt nam bao
9396r
điện nước rác, có half bath riêng,
714-603-4473, 425-263-0577.
share shower. Call/text chị May
GREEnLaKE – Cần bán tiệm nail 206-334-0576.
9396r
gấp, đối diện Fred Meyer. L/l 2069394r
SEaTaC – nhà dư phòng cho
420-4708.
share, bao điện nước rác internet,
auBuRn – Vì thiếu người trông gần trường Highline College. Địa
coi cần sang gấp nhà hàng giá chỉ 3429 S 186th St, Seatac, 98188.
93a
$100,000. nếu thật lòng có thể L/l 206-446-3611.
thương lượng. L/l 206-227-2275.85-h
REDMonD – Sammamish Beach
bellevue – Tiệm nail mở được Club apartments dư 1 phòng cho
2 nằm trong khu shopping lớn cần share, tiện bus. $700/người hay
sang lại, khách sang giá service rất $1,000/2 người, có sẵn máy giặt
cao, income năm ngoái $750K giá sấy. Địa chỉ 17525 nE 40th St,
bán $320K thật lòng xin liên lạc Redmond 98052. L/l anh Hỷ 7819394r
206-899-8494.
558-3013.
63TJ

LINH TINH

SEaTTLE – nhà dư phòng cho
share gần Rainier Beach, tiện bus
GaRDEnInG– nhận cắt cỏ, trim đi chợ, Chiana town, đi học, sạch
cây, làm vườn, đổ rác, moving, rửa sẽ, ưu tiên người lớn tuổi. L/l anh
93a
mái, sơn deck, làm hàng rào, giá hải Thiện 206-228-9981.
chăng. L/l a. Kỳ 206-201-9084. 9396a
Sw SEaTTLE – nhà dư 1 phòng
– Đặc biệt đến nhà sửa xe, $220/4 cho share, gần trường South, $550/
thắng + tiền mua thắng, rẻ hơn tháng bao điện nước rác internet, lối
50% tiền đến tiệm, làm tận tâm, kỷ đi riêng, no pets, no smoking trong
lưỡng. L/l Thông 206-822-2708.9299r nhà, ưu tiên nữ và du học sinh. L/l
206-240-2769, 206-228-1188. 9396a
Dạy KèM – Mr. nguyễn có trên
10 năm kinh nghiệm trong ngành auBuRn– Condo 1 phòng cho
sư phạm. Hiện phụ trách chương thuê, có máy giặt sấy, an ninh.
trình song ngữ tại trường Roxhill / $1,000/tháng. L/l 206-351-7990.93-vh
west Seattle. nhận dạy kèm học
sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 10 – nhà ở Skyway dư phòng cho
Math, Reading và writing. L/l Mr. thuê, bao điện, nước, Internet, lối
87/89/91/93a
đi riêng, tiện bus, cho độc thân,
nguyễn 206-849-4547.
$400 tháng, nếu nấu ăn $500 tháng.
TaxI P. TRanG – nhận đưa đón L/l 206-294-2852.
đồng hương mọi lúc mọi nơi, an
toàn, đúng hẹn. L/l 206-488-5663 TuKwILa – nhà mới dư phòng
8992w
cho share, phòng tắm riêng, sạch
hoặc 206-474-7738.
sẽ, gần freeway, $500/tháng. L/l
SunSET HILL In BELLEVuE – nhung 206-331-7685 hoặc để lời
93a
Vì lý do di chuyển cần sang nhượng nhắn.
1 phần đất sinh phần bao gồm đất +
bia đứng + kim tĩnh và lệ phí ser- SE KEnT – nhà dư 1 phòng cho
vice. Giá cả thương lượng. L/l 253- share, bao điện nước internet,
84--KitLe
$500/tháng. Gọi hay text Ly 206951-3357.
9394r
802-5072.
HanDy MEn – Làm phòng tắm/
ngủ, kitchen, sơn trong/ngoài, lót KEnT – nhà dư phòng lớn cho
gạch/vinyl/hardwood floor, làm share, bao điện nước rác internet.
9394r
roof, deck, fence, remodel nhà L/l nga 206-226-5314.
hàng, tiệm nail. L/l Đệ 206-7477095a
BEaCon HILL – Phòng cho
3761, Hoàng 206-446-1981.
share, gần supermarket, mặt đường,
taxi – nhận đưa đón đồng hương tiện bus, khu yên tĩnh, bao điện
quanh vùng Seattle & lân cận. Giá nước rác internet giặt sấy, dọn vào
9394r
phải chăng. L/L 206-992-4949.Thie31-- ngay. L/l 206-582-0112.
93a

SaVE MONEY – Chuyên remodel
bathroom, kitchen, extra room, sơn,
điện, nước, những việc liên quan đến
nhà cửa và cơ sở thương mại. Làm
khoáng hoặc $20/hour. Tận tâm,
uy tín, nhiều năm kinh nghiệm. L/l
569Phương 206-226-0679.

DownTown
SEaTTLE
–
Phòng cho share $200-$400, bao
điện nước, tiện nghi, gần bus 7, 9,
50, chợ Vn, cho độc thân nam nữ,
không hút thuốc, bia rượu. L/l 206306-4200.
93cr
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SEaTTLE – nhà dư 2 phòng cho
share, bếp và lối đi riêng, gần bus,
cho Việt wah cũ, ligh rail, rất tiện
lợi. $1,400/tháng bao điện nước rác
internet. L/l cô Vân 206-319-2411,
9394a
206-673-0112.
KEnT – Phòng mới cho share,
rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, gần
trường học, bus, parking rộng rãi.
$500/tháng. L/l 425-772-5421.91-haibac

REnTon HIGHLanDS – nhà
cho thuê, 5bed/2ba, Issaquah
School District, mới remodel, sơn
và hardwood mới. $2,600/tháng.
Section 8 oK. L/l 206-436-9688.89-Q
REnTon – Dư phòng cho share,
yên tĩnh, gần chợ 99, walmart,
freeways, bao điện nước Internet,
ưu tiên học sinh và độc thân. L/l
14--Expo
206-257-8828.

Sw SEaTTLE – nhà dư phòng
DọN NHà-CHUYỂN XE
cho share gần trường South Seattle
College, bao điện nước, wifi, $600/ – Dịch vụ từ a-Z: dọn nhà gởi xe đi
tháng. L/l Tâm 206-661-4546, 206- khắp nơi uS, kéo xe và dọn dẹp đồ
9293a
phế thải. Đồ cũ tui thường có! Rẻ đẹp.
384-1956.
Cám ơn CĐVn. ai cần tui giúp gì, cứ
SEaTTLE – Phòng rộng, sạch, gọi. L/l chú Minh Tây 206-779-4972.
9950a
thoáng, thoải mái, có sẵn đầy đủ đồ Thank you united.
dùng cho share, gần Chợ Ba Miền,
DạY LÁI XE
bus, ưu tiên học sinh, $600/người,
hay $700 cho 2 người. Dọn vô đầu
tháng 10. L/l anh Phi 206-859- – nhận dạy lái xe, hướng dẫn lý
thuyết và thực hành bằng tiếng Việt
0070, 206-887-4441.
đúng chương trình DoL. Dạy riêng
wHITE CEnTER – Phòng cho từng học viên cho mọi lứa tuổi đến
thuê, gần chợ, bus, trường South khi có bằng lái chạy tốt. L/l thầy Lý
4671cr7297a
Seattle College, $375/phòng nhỏ, 206-823-4012.
$595/phòng lớn cho vợ chồng, bao
điện nước, giặt sấy, Internet, cho 405 DRIVInG SCHooL – Trung
DHS và độc thân đi làm. L/l 206- tâm dạy lái xe, dạy thi bằng lái, và
9293r
bằng viết bằng tiếng Việt từ Seat883-1643 or text.
tle, Renton, Kent, Tacoma, chuyên
S. SEaTTLE – nhà remodel, gần nghiệp đúng phương cách, kiên nhẫn,
Boeing, an ninh, gần bus,1 bed, 1 tận tâm, uy tín. Lic 2671. L/l Giáo
bath, kitchen, lối đi riêng. Cho 1 viên/Giám khảo Mỹ Lan 253-905độc thân đàng hoàng, không quậy. 0393, Trí Đồng 253-230-5719. 1640
L/l 206-226-6166.
Duvall ave nE, Suite 202, Renton
6617k
wa 98059.
BuRIEn – nhà nhỏ 1 phòng cho
CẦN NGƯỜI
thuê, $1,000 tháng, deposit $500.
L/l cô anh 206-434-9236.
SEaTTLE – nhà hàng dimsum
SEaTTLE – nhà dư phòng cho Din Tai Fung cần nhiều thợ phụ
share, gần PLT và trạm xe điện. bếp, chạy bàn, rửa chén, lương
L/l từ 9am đến 4pm. L/l 206-553- $16-$17/giờ. L/l 626-689-7146 hay
9293a
careers@dintaifungusa.com.
9153.
9293a

9293a

9293a

9394r

KEnT – nhà dư phòng lớn cho
share, gần bus, freeway, chợ Hong
Kong, $550/tháng, bao điện nước,
Internet, ưu tiên độc thân. L/l 2063439r 9294cr
802-4275, 206-501-0212.

Sw SEaTTLE – Phở Tái white
Center cần người chạy bàn full-/
part-time, làm việc weekdays và
weekends. L/l 206-902-8522, 206768-0688.

BEaCon HILL – Phòng rộng
sạch sẽ gần Lâm Seafood cho
share $550/tháng không bao điện
nước (1 person only). xin để lại lời
91--Thua
nhắn 206-476-5299.

everett – Tiệm bánh mì cần
nam phụ bếp, full-/part-time, và
nam nữ cashier và chạy bàn. L/l
206-226-6784.

KEnT – nhà rộng rãi dư 1 master
bedroom cho share giá $500/tháng,
bao điện nước, giặt sấy, bếp, cho
nữ độc thân trên 40 tuổi. L/l 425524-2012.

9394b

9396r

SHoRELInE – Cần gấp một phụ
nữ còn khỏe mạnh đến nhà giúp
một cụ bà từ thứ Hai-Sáu, lương
thỏa thuận, sẽ đến nhà rước nếu
không có xe. L/l 206-850-1155.
9396r

9194r

an xuyên BaKERy – Cần thợ
SEaTTLE – nhà trên khu Bea- làm bánh (biết làm các loại bánh của
con Hill, dư 1 phòng cho share. Ưu người Hoa). L/l 206-650-8037.
tiên cho nữ độc thân. L/l 206-356
– Công việc nhiều, cần người gấp
-9755.
phụ làm sàn gỗ, lương theo kinh
SEaTTLE – Phòng cho share, nhà nghiệm, không kinh nghiệm sẽ
tắm và lối đi riêng, gần Chợ Ba training. L/l 206-372-5166.
Miền, bao điện nước rác. L/l 2069293r
899-6123.
92-

86---

9294r

SEaTTLE – TBS is hiring a
full-time bookkeeper / accountant aSaP. Please send resume to
info@tbsincometax.com or call
206-723-4545.
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required, training provided. L/L
206-335-4612 / kpham@amfam.
83---KP
com.

BuRIEn – wayne Market địa chỉ
144 Sw 152nd St, cần người làm
DownTown SEaTTLE – Cần hàng thịt. L/l 206-779-7338.
04---người chạy bàn biết tiếng anh và
người phụ bếp, full-/part-time, Sw SEaTTLE – nhà hàng Việt
lương thỏa thuận. L/l 206-669- nam cần nam phụ bếp và nam rửa
chén, full-/part-time. L/l 206-4093852, 206-832-7312.
1349.
LynnwooD – Tiệm phở và
sandwiches cần người phụ bếp có wHITE CEnTER – Chợ CT cần
kinh nghiệm full-/part-time. L/l người làm việc quầy hải sản - Seafood. L/l 206-764-1889.
206-356-3494.
90--

9094r

73---Tunke

9097r

73--

noRTHwEST SEaTTLE – Tiệm – Tiệm bánh mì trong khu Skyway
phở cần người phụ bếp và chạy cần người phụ bếp và ra bánh mì.
53-bàn, làm việc từ 10aM-8PM. L/l Liên lạc 206-772-1231.
7403k
206-783-4310.
SEaTTLE – Chè Desserts cần
SEaTTLE – nhà hàng Việt nam người phụ bếp. L/l 206-946-6570.
trên đường Jackson St cần đầu bếp,
người biết xào chảo giựt, người BuRIEn – wayne Market địa chỉ
mlcf
144 Sw 152nd St, cần người làm
chạy bàn. L/l 206-322-3378.
04---hàng thịt. L/l 206-779-7338.
– Cần người phụ làm construction.
SEaTTLE – Cần tuyển cashier,
Liên lạc 206-618-6543.
hàng thịt, cá, và đồ khô. apply tại
KEnT – VP bảo hiểm cần office Chợ Ba Miền. Có trả bảo hiểm sức
assistant. nhận du học sinh hay khỏe cho nhân viên.
interns ngành office admin nhưng
phải có oPT hay work permit, viết
và nói tiếng anh lưu loát. no exp
xem tiếp trang sau
80-

83---aThi

73--

for sale by owner
DownTown MonRoE - Tri-plex,
mixed used including real estate and business.
Retail, office, residential.
Live and work at one place & save money.
3 units, separate meters, 3,500 s.f.
Vừa ở, mở office, làm business hay cho thuê.
Parking rộng rãi, khu shopping, thu nhập
business trước đây rất cao.
Giá $695,000.
Call/text 206-265-9806.
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CẦN THỢ NAIL GấP!!!
BoTHELL - Tiệm hiện tại đang cần thợ tay chân nước, thợ
bột, biết nhúng biết wax. Bao lương $110-$150/ ngày tùy theo
khả năng. Khu Mỹ trắng, khách sang, yêu cầu thợ có License
wa. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái, chủ hòa đồng. Mọi chi tiết xin
liên lạc 206-565-8165 gặp nancy (cell).

aP naILS anD SPa

24024 Bothell Everett Hwy, Ste 500, Bothell, wa 98021
206-565-8165 / 425-483-9944

cần gấp thợ nail
Cần gấp thợ biết làm chân tay nước shellac.
nếu biết làm SnS (bột nhúng càng tốt). Tiệm
trên đường aurora ave n Seattle, khách sang,
Mỹ trắng, tiệm hoạt động trên 12 năm, khách ổn
định. Đặc biệt cần thợ làm lâu dài. Liên lạc: 206330-8465; 206-363-1098.

cần thợ nail
SnoQuaLMIE ExIT 25 - Cần thợ tay
chân nước biết shellac, có bằng wax càng
tốt, và cần thợ bột full time or part time,
lương cao, tip hậu, khu Mỹ trắng. Ở Burien
có thể đi chung xe.
Gọi / text 206-372-0775 hay để lời nhắn.

BÁN đấT SINH PHẦN
Greenwood MeMorial
Park & Funeral HoMe in
renTon - Cần bán 2 miếng đất
sinh phần luôn cả kim tĩnh ngay
trước đài tưởng niệm, dãy đầu,
rất hiếm, địa điểm rất tốt. Giảm
30% so với giá thị trường. l/l
Hương 206-683-8731.

cần thợ nail

bellevue - Cần thợ chân tay nước, thợ
bột, thợ eyelash, full-/part-time. Và cần 1
manager, 1 receptionist, 1 người dọn dẹp tiệm
nail mỗi tuần 2 lần, cách Downtown 8 phút,
Factoria 3 phút, tiệm rộng rãi sang trọng. L/l
425-643-9327, 425-381-5100.

SANG TIệM NAIL
BELLInGHaM - Vì bận việc gia đình,
không có người coi tiệm. Cần sang gấp tiệm
nail, khu đông khách nhất Bellingham, khách
sang, lịch sự, thu nhập cao, trên $50,000/tháng,
có 12 ghế, 8 bàn. Giá cả thương lượng.
Thật lòng muốn sang xin gọi 206-966-0135.

NHà CHo THUÊ

SEaTTLE - nhà 3 phòng ngủ, lối đi riêng gần công
viên, cách chợ Ba Miền và trạm xe điện 5’ đi bộ, khu
vực yên tĩnh sạch sẽ thoáng mát, parking rộng, đầy đủ
tiện nghi, bao điện, nước, Internet, giặt sấy, ưu tiên gia
đình có 1-2 con hoặc du học sinh share phòng, không
hút thuốc trong nhà và vật nuôi, có thể dọn vào ở ngay.
Liên lạc: 206-313-3632.

DạY NGHề KIM
HoàN MIễN PHí
Công Ty JD & Co. Inc đang tuyển thêm nhiều thợ
kim hoàn có kinh nghiệm và có nhận TRaInInG,
bảo đảm việc làm sau khi thành nghề. Đặc biệt công
ty sẽ trả lương căn bản trong thời gian TRaInInG
3-6 tháng. Liên lạc Trung (253) 255-2703.

sale people wanted
SEaTTLE - Sun Food
Trading cần người làm trong
nhà kho (warehouse helper).
L/l 206-682-8823.
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Cần thỢ may

Trang 73

Cần thỢ máy

Cần người nhận đồ về nhà may.
Có bán máy may giá rẻ.
L/l cô yến 206-251-0995.

Cần người

Công ty aCI cần tuyển người làm clean-up
(ưu tiên biết làm floors), background tốt, địa
điểm làm việc từ Seattle tới Tacoma. Mọi chi
tiết xin liên lạc 253-507-0643 or 253-9218666 (text or call).

cần ngƯỜi

Cần nữ nhân viên cho phòng mạch
Chiropractic ở Seattle, biết nói tiếng
anh lưu loát. L/l 206-229-6780.

Cần
người
phụ
làm
CONStRUCtiON
liên lạc:

206-618-6543.

SEaTTLE - Express Tires & auto Service Center
cần thợ máy kinh nghiệm làm full-time. Cần có bằng,
hơn 3 năm kinh nghiệm, biết chuẩn đoán bệnh xe và
điện, cũng như bảo trì xe. Có chứng nhận aSE càng
tốt. Tiệm mở cửa hơn 19 năm trong khu Rainier Valley
đang phát triển mạnh. Phải có bằng lái xe và đồ nghề.
xin gởi resume đến expresstiresseattle@gmail.com
hay gọi Quan 206-229-9292, 206-334-5345.
Benefits: up to $25/hr, Flat Rate with Guarantee
+ Bonus or Salary + Bonus. Pay Holidays/Vacation/
Sick Pay.

Cần người
We’re hiring:

1. Janitor for office cleaning after 6PM,
2-3 years of experience, full-time or parttime.
2. Supervisors or helpers, full-time.
3. Someone knows how to shampoo the
carpet and wax the floor, 2 or more years
of experience.
Must pass background check.
applications open from 10aM-2PM, MondayFriday at the address below:

Cedar Building Services
3702 w Valley Hwy n, Ste 304
aubu rn, wa 98001

office (253) 929-8866
Cell (206) 854-8958 (David Pham)

