
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC / APPLICATION FORM
Năm học: 

Ảnh/Photo

The Olympia Schools
Khu đô thị mới Trung Văn,
Từ Liêm, Hà Nội

T 024 6267 7999
E info@theolympiaschools.edu.vn
W www.theolympiaschools.edu.vn

1. THÔNG TIN HỌC SINH/STUDENT

Họ và tên/Student's full name:

Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

Dân tộc/Nationality:

Nguyên quán/Native country:

Con đang sống với/Currently living with:

Là con thứ mấy trong gia đình/Order of birth:

CMND/ID number:

Nơi cấp/Place of issue:
 

Giới tính/Gender:

Quốc tịch/Citizenship:

Nơi sinh/Place of birth:

Số ĐTNR/Home phone number:

Con TB-LS/Child of war invalids 
and martyrs:
 

Ngày cấp/Date of issue:
 

Hộ khẩu TT/Permanent place of resident

Số nhà/Home number:

Khu phố/Ward:

Quận/District:

Tổ dân phố số:

Phường/Precinct:

Thành phố/City:

Số nhà/Home number:

Khu phố/Ward:

Quận/District:

Tổ dân phố số:

Phường/Precinct:

Thành phố/City:

Địa chỉ nơi ở hiện tại/Current home address

Trường hiện tại/Current school:

Lớp hiện tại/Current grade:

Danh hiệu thi đua năm học trước/Title achieved:

Đăng ký lớp/Grade applied for: 

Năm học/School year:

Năm học/School year:



Thông tin về học lực/Academic record

Các cuộc thi học sinh giỏi mà con đã tham gia/Excellent competitions student has participated in:

Những điều con mong muốn đạt được trong năm học này/Your expectations:

Các cuộc thi văn nghệ - thể thao đã tham gia/Extracurricular activities:

Sở thích (Học tập/Giải trí) Hobbies:

Vui lòng điền kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong hai năm học gần nhất/
Please provide student's academic result and disciplinary conduct for the last two years:

Năm học/School year: 

Trường hiện tại/Current school: 

Học lực/Academic Result: 

Hạnh kiểm/Disciplinary conduct: 

Ngôn ngữ/Language:

Năm học/School year: 

Trường hiện tại/Current school: 

Học lực/Academic Result: 

Hạnh kiểm/Disciplinary conduct: 

Ngôn ngữ/Language:



2. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH/FAMILY

Người liên hệ khác (nếu không liên hệ được với bố mẹ/Other contact (in case of not reaching parents)

Thông tin về anh chị em/Siblings

Bố/Father 

Họ và tên/Name: 

Năm sinh/Year of Birth: 

Số CMND/ID No:

Điện thoại di động/Mobile: 

Email: 

Nghề nghiệp/Job: 

Chức vụ/Position: 

Nơi công tác/Company: 

Hộ khẩu TT/Permanent place of residence: 

Chỗ ở hiện tại/Current home address: 

Họ và tên/Other contact name:

Số CMND/ID No:

Nơi cấp/Place of issue:

Nghề nghiệp/Job:

Chức vụ/Position:

Quan hệ/Relation:

Ngày cấp/Date of issue:

Email:

Nơi công tác/Company:

ĐTDĐ/Mobile:

Mẹ/Mother 

Họ và tên/Name: 

Năm sinh/Year of Birth: 

Số CMND/ID No:

Điện thoại di động/Mobile: 

Email: 

Nghề nghiệp/Job: 

Chức vụ/Position: 

Nơi công tác/Company: 

Hộ khẩu TT/Permanent place of residence: 

Chỗ ở hiện tại/Current home address: 

Liên hệ khácĐầu mối liên hệ Bố Mẹ

Họ và tên/Name:

Năm sinh/Year of Birth:

Nghề nghiệp/Học sinh trường|Job/School:

Thứ bậc/Order:

Họ và tên/Name:

Năm sinh/Year of Birth:

Nghề nghiệp/Học sinh trường|Job/School:

Thứ bậc/Order:



The Olympia Schools
Khu đô thị mới Trung Văn,
Từ Liêm, Hà Nội

T 024 6267 7999
E info@theolympiaschools.edu.vn
W www.theolympiaschools.edu.vn

3. NGUỒN THÔNG TIN/SOURCE OF INFORMATION

CAM KẾT/ AGREEMENT 

Bạn biết đến The Olympia Schools theo cách nào?/How did you �nd out about The Olympia School?

Tờ rơi, quảng cáo/Advertisment

Internet (Website, Social Media Channel)

Hội thảo, sự kiện/Event, Seminar

GVNV Olympia/Olympia sta�
 

Trường học hiện tại/Current school
 
Đối tác/Partner
 
Người quen/Recommendation from others
 
Khác/Others

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trong Đơn đăng ký học này là trung thực và hoàn chỉnh. Tôi hiểu rõ rằng 
việc cung cấp sai, thiếu thông tin sẽ huỷ bỏ kết quả nhập học của Học sinh
I hereby declare that all the information provided in this application form is correct and complete. I clearly 
understand that the provision of incorrect information may result in cancellation of any o�er or enrolment 
by The Olympia Schools.

Tôi cam kết đã đọc và được tư vấn đầy đủ về hướng dẫn tuyển sinh, biểu phí, chính sách học phí, từ đó hiểu 
rõ và cam kết thực hiện theo quy định của Nhà trường
I hereby declare that I have read carefully and been counseled thoroughly about the school admissions 
requirements and fees policy; thus I clearly understand and agree to conform.

Người làm đơn
Applicant

Ngày ký/Signed date:


