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Năm học 2020-2021, Olympia tiếp tục chào đón những gia 
đình cùng sẻ chia triết lý giáo dục của Nhà trường. Trong 
những năm qua, Olympia may mắn nhận được sự đồng 
hành của những phụ huynh:

   Luôn dành nhiều suy tư và trăn trở về việc giáo dục con cái

   Sẵn sàng dành thời gian với bên con, đồng hành với con 
trong học tập và trải nghiệm cuộc sống.

   Bền bỉ, kiên nhẫn với sự tiến bộ của con, sẵn sàng đồng 
hành cùng Nhà trường để thúc đẩy con bước đi đúng nhịp 
điệu phát triển của mình.



QUY TRÌNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

STT BƯỚCQUY TRÌNH PHỤ HUYNH HỌC SINH

Tìm hiểu 
thông tin

Bước 1

1
Bước 2

Liên lạc với chúng tôi qua các kênh

Dưới đây là gợi ý để giúp Quý Phụ huynh và học sinh có đủ thông tin cần thiết:

Online: Facebook, Trang thông tin tuyển sinh
Hotline: 0934 525 889 

Trực tiếp gặp gỡ thông qua:
Tham dự Ngày hội Thông tin dành cho phụ huynh
Tư vấn cá nhân với đội ngũ Tuyển sinh

Thực hiện
bài khảo

sát

Bước 3

Bước 4 Nhận thông báo từ Nhà trường

Chia sẻ về nguyện vọng, nhu cầu của gia đình 
Những điều Phụ huynh đang hiểu về Olympia 
Những hiểu biết và thực hành trong việc làm cha 
mẹ; mức độ sẵn sàng cùng phối hợp với nhà 
trường trong suốt thời gian học sinh theo học

Tham gia kiểm tra dự tuyển đầu vào 
Thực hiện phỏng vấn

Hoàn thiện
thủ tục

nhập học

Bước 5

Bước 6 Hoàn thành thủ tục nhập học

Gặp gỡ Ban Giám hiệu cấp học

Tham khảo thông tin trên fanpage 
và website nhà trường 
Cùng cha mẹ tham quan trường

CÁC CẤP ĐÀO TẠO 
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4

Tiểu học THCS THPTTiền Tiểu học



ĐIỀU GÌ KHIẾN CÁC PHỤ HUYNH LỰA CHỌN OLYMPIA?

NGÀY HỘI THÔNG TIN

Môi trường học đường nhân văn, ấm áp, nuôi dưỡng 
những giá trị tốt đẹp trong từng con người.
Chương trình học thuật tiệm cận với những chuẩn mực 
tiên tiến nhất trên thế giới.
Triết lý và phương pháp giáo dục được hiện thực hóa 
trong từng giáo viên.
Học sinh được tôn trọng và tạo điều kiện phát huy thế 
mạnh bản thân.
Bếp ăn bán trú cung cấp dịch vụ dinh dưỡng học đường 
cao cấp.
Olympia tiên phong trong triển khai chương trình Tâm lý 
học đường và Tư vấn đại học, du học và hướng nghiệp.

OLYMPIA
QUA NHỮNG
CON SỐ

14/3 28/3 11/4

TIỂU
HỌC

7.0

14 năm
hình thành và phát triển

THCS THPT



theolympiaschools.edu.vn/tuyen-sinh/

0934 525 889 
tuyensinh@theolympiaschools.edu.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


