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Brookes UK cung cấp một môi trường học thân thiện 
như gia đình với cách tiếp cận coi trẻ em là trung 
tâm để giảng dạy và học tập. Tại Brookes, mục tiêu 
của chúng tôi là học sinh hạnh phúc khi ở trường 
và được phát triển toàn diện dưới sự chăm sóc của 
chúng tôi. Như là một phần của gia đình, mỗi học 
sinh được công nhận là một cá nhân và chúng tôi 
cá nhân hóa chương trình giáo dục để thích ứng 
với nhu cầu của học sinh. Trong suốt hành trình 
giáo dục của mình, học sinh không chỉ phát triển 
kiến thức mà còn là những công dân toàn cầu, nuôi 
dưỡng ý thức về tầm nhìn thế giới và trở thành thành 
viên của xã hội, thực sự nổi bật giữa đám đông.

Brookes Vương quốc Anh 
(Vương quốc Anh) là một 

trường tư thục nội trú 
thân thiện. Trường cung 

cấp các khoá học GCSE 
và IGCSE trong môi 

trường học tập quốc tế.

Nhiệm vụ
Học sinh được hỗ trợ trong một môi trường đầy 
sự quan tâm, có cơ hội khám phá bản thân và 
rèn luyện trong các lĩnh vực mà học sinh đam 
mê. Học sinh và giáo viên của chúng tôi đến từ 
nhiều nền văn hóa khác nhau và chúng tôi kết 
nối toàn cầu với các học xá khác để tìm hiểu về 
thế giới, từ thế giới. Chúng tôi truyền cảm hứng 
và giảng dạy học sinh về các vấn đề toàn cầu 
bằng cách kết nối các ý tưởng và câu chuyện tại 
địa phương. Chúng tôi phấn đấu sử dụng môi 
trường như một công cụ và bộ khung cho việc 
học tập và rèn luyện.

Một thế giới của những con người tự 
tin học tập suốt đời, kết nối và truyền 
cảm hứng để giúp đỡ người khác.

Thông qua những thách thức và cơ 
hội lãnh đạo, chúng tôi giúp học sinh 
khám phá niềm đam mê, phát triển 
tính cách của mình và hiểu mối liên 
hệ của họ với người khác và xã hội. 
Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo, 
xây dựng tính cách và phát triển các 
kết nối để mang lại trải nghiệm học 
tập giáo dục khác biệt.

Tầm nhìn và giá trị

Một nơi tạo nên sự biến đổi 
cho các em học sinh. Sự lãnh đạo 
tuyệt vời tập trung vào sự phát 
triển toàn diện của trẻ. Tỷ lệ học 
sinh trên giáo viên thấp đem lại sự 
hỗ trợ tối đa cho mỗi em. Tổ chức 
giáo dục cung cấp trải nghiệm 
toàn cầu trong một môi trường 
nhỏ, nơi cá nhân được tôn vinh

- R. Sheppard, Brookes UK
Parent” chia sParent



Vị trí
BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, UK

Năm thành lập
1982

Loại trường
TRƯỜNG CẢ NAM VÀ NỮ

Tôn giáo
PHI TÔN GIÁO

Nội trú
CÓ

Bán trú
CÓ

Năm
MẦM NON – LỚP 11

Tuổi
TỪ 2 - 16

Công nhận
Hiệp hội các trường nội trú - Hiệp hội các trường tư thục

Số lượng học sinh
150

Phần trăm học sinh 
quốc tế
10

Sĩ số lớp học trung bình
16:1

Các chương trình 
giảng dạy chính
Chương trình giảng dạy quốc gia
GCSE & IGCSE
Tiền A levels, EFL và AEP

Yêu cầu tiếng Anh
Lớp 5-9: IELTS 4.0 
Lớp 10-11: IELTS 4.5-5.0

Học bổng
CÓ



Brookes Vương quốc Anh nằm ở khu vực 
ngoại ô xinh đẹp Suffolk, trường toạ lạc trên 
khu đất rộng tám mẫu Anh, Brookes UK có 
không gian ngoài trời rất rộng rãi và an toàn

Trường gần đại học Cambridge, thị trấn 
Equestrian Newmarket, thành phố London 
và Bury St Edmunds giàu văn hóa, vị trí 
của trường đem đến cho học sinh các trải 
nghiệm cuối tuần thú vị với các hoạt động 
như đi bộ đường dài, các hoạt động ngoài 
trờisin cũng như trải nghiệm cuộc sống sôi 
động gần các điểm tham quan. 

Vị trí trường học

Sân bay gần nhất
London Stansted (STN) & 
London Heathrow (LHR)

Điểm nổi bật về vị trí
• Ba dặm từ thị trấn lịch sử của Anh Bury St Edmunds
• 30 phút lái xe đến Cambridge và 20 phút từ Newmarket 
• 1,5 giờ đến London 
• 1 giờ từ Norfolk và Suffolk Broads, vùng đất ngập nước được bảo vệ lớn nhất của Anh và đường thủy nội địa lớn thứ ba 
• 1 giờ từ Sandringham Estate, nơi nghỉ dưỡng vùng thôn quê của Nữ hoàng.

Bury St Edmunds là trung tâm văn hóa của 
Tây Suffolk và thu hút khách du lịch vì Hội 
chợ Giáng sinh nổi tiếng hàng năm, Nhà 
hát Hoàng gia (1819), và Lễ hội Bury được 
tổ chức vào mỗi tháng 5. Học sinh sẽ được 
thưởng thức các buổi hòa nhạc, nhạc kịch, 
khiêu vũ và màn pháo hoa rực rỡ. Khu học 
xá chỉ cách 15 phút, học sinh dễ dàng đi 
đến Bury St.Edmunds vào cuối tuần để giải 
trí, mua sắm, xem phim và tận hưởng các 
hoạt động khác cùng với bạn bè.

• Phòng thí nghiệm khoa học
• Phòng Công nghệ thông tin 

(Hội thảo Apple)
• Studio Nghệ thuật 
• Không gian xã hội 
• Sân tennis 
• Ký túc xá 
• Sân thể thao 
• Sân bóng rổ

Cơ sở vật chất

• Bóng đá
• Bóng bầu dục 
• Bóng chày 
• Bóng lưới
• Chạy đường dài
• Quần vợt 
• Điền kinh

Các môn thể 
thao đối kháng

• Leo núi
• Trượt patin
• Bóng bàn
• Ban nhạc rock
• Câu lạc bộ nấu ăn
• Câu lạc bộ Thủ công
   & Nghệ thuật

Các hoạt động 
ngoại khóa



Các điểm tham 
quan và hoạt 
động địa phương
• Xem phim
• Bowling
• Mua sắm
• Bảo tàng 
• Buổi hòa nhạc 
• Trò chơi 
• Sự kiện thể thao 
• Hội chợ 

Hoạt động ngoại 
khóa trải nghiệm 
văn hóa
• Chuyến đi trong ngày đến London 
• Chuyến đi trong ngày đến Đại học 

Cambridge 
• Chợ Bury St. Edmunds 
• Nhà thờ Ely  
• Các hoạt động thể thao phiêu lưu 

trong rừng Thetford
• Câu lạc bộ thể thao dưới nước và 

chèo thuyền trên Hồ Lackford
• Vườn Bury St Edmunds
• Bảo tàng Fitzwilliam
• Nhà King’s College

Thông tin ký túc xá

• Nhà ở nội trú mới được xây dựng bao gồm 18 phòng 
• 2-3 Học sinh/phòng và có phòng tắm khép kín 
• Các tầng được ngăn cách theo giới tính 
• Phòng ăn và khu bếp hiện đại cho học sinh sử dụng 
• Phòng xem TV 
• Phòng thực hành âm nhạc 
• Phòng chuẩn bị máy tính 
• Phòng chuẩn bị nghệ thuật

Khu nhà nội trú là căn nhà nơi xa. Cha mẹ quản 
lý khu ký túc sống cùng học sinh, tạo ra một môi 
trường gia đình thoải mái, an toàn, nơi học sinh có 
thể học tập, giao lưu và làm việc cùng nhau.

Em đã trải nghiệm là sinh viên quốc tế tại 
Brookes UK. Em đến từ Mexico và mọi người đều 
nghĩ rằng sẽ rất khó để thích nghi khi học tập ở một 
nơi xa nhà, tuy nhiên các học sinh và giáo viên tại 
Brookes đã giúp em vượt qua một cách rất dễ dàng. 
Mọi người luôn thân thiện và khiến em cảm thấy 
như ở nhà ngay từ những ngày đầu tiên. Em thực sự 
biết ơn với những hỗ trợ này. Gia đình Brookes là 
nơi tràn đầy sự tôn trọng, đồng hành và hạnh phúc, 
đó là một trải nghiệm đáng nhớ của em. 
- Thiago Bellavista, Mexico chia sẻ. 



Học phí & các phí khác

Các ngày
quan trọng

Ngày định hướng
05/09/2023
Khóa học bắt đầu
06/09/2023
Ngày kết thúc
05/07/2024
Kỳ nghỉ Thu-giữa kỳ
Từ 16/10 – 27/10/2023
Kỳ nghỉ Đông
Từ 08/12/2023
– 04/01/2024
Kỳ nghỉ Xuân-giữa kỳ
Từ 09/02 – 23/02/2024
Kỳ nghỉ Xuân
22/03 – 16/04/2024
Kỳ nghỉ Hè-giữa kỳ 
27/05 – 31/05/2024 

HỌC BỔNG
Tại Brookes Vương quốc Anh, chúng tôi có cung cấp các cơ hội học bổng. 
Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Học phí và nội trú
Nội trú 7 ngày (Lớp 5-11) 

Bán trú (Lớp 5-11)

Phí đăng ký
Đồng phục

Đặt cọc
Phí đưa đón

* 1,250 bảng được giữ đến khi hoàn thành khóa học.tion

31,350 bảng 
10,450 bảng/ kỳ 

4,950 bảng/ kỳ

200 bảng
1,000 bảng

2,500 bảng *
80-175 bảng (sân bay London)

Hạnh phúc của học sinh và các giáo 
viên là việc tối quan trọng tại Brookes UK 
và trường cung cấp một môi trường yên 

bình và hạnh phúc cho việc học tập
- Leslie Haas, Giáo viên tiếng 

Đức chia sẻ. 

Thật tuyệt vời khi thấy học sinh các lứa 
tuổi giao lưu với nhau và quan trọng 
nhất là mong muốn học hỏi và trải 

nghiệm những điều mới
- Sarah Elford, Giáo viên môn 

Khoa học chia sẻ

- Ester, UK & Sophia, Mexico

Brookes UK một trải nghiệm 
tuyệt vời, nếu bạn muốn học ở 
một ngôi trường nhỏ….Trường tập 
trung vào học tập….dễ dàng kết 
bạn và giáo viên tận tình giải thích 
mọi thứ cho bạn.
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