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Brookes UK یک محیط خانوادگی فراگیر فراهم می کند که 
 درهم تنیده با رویکردی کودک محور برای آموزش و یادگیری است.
 هدف ما این است که دانش آموزان در مدرسه شاد ،Brookes در

 باشند و با مراقبت ما به بالندگی برسند. به عنوان بخشی از خانوادٔه
 ما، هر کودک به عنوان یک فرد شناخته می شود و ما آموزش آن ها
 را برای برآوردن نیازهایشان شخصی سازی می کنیم. فرزندان ما در
 طول سفر تحصیلی خود نه تنها از نظر تحصیلی بلکه در مسیر تبدیل
 شدن به شهروندان جهانی رشد می کنند، به چشم اندازی جهانی دست
 می یابند و به اعضایی از جامعه تبدیل می شوند که حقیقتاً از سایرین

.متمایز هستند

Brookes United 
Kingdom (UK) یک 

 مدرسه روزانه و شبانه روزی
 مستقل با نشاط و دلپذیر

 است که برنامٔه درسی
GCSE و IGCSE را در 
 فضای آموزشی یک مدرسٔه

.بین المللی ارائه می دهد

مأموریت
 دانش آموزان در این محیط با دلسوزی حمایت

 می شوند و به آن ها فرصت  هایی جهت شناخت
 خودشان داده می شود تا در حوزه های موردعالقٔه

 خود فعالیت کنند. دانش آموزان و معلمان ما
 پیشینه های متنوعی دارند و ما در سطح جهانی

 با دانشگاه های دیگر خود در ارتباط هستیم تا
 از جهان دربارٔه جهان بیاموزیم. ما با پیوند دادن

 ایده ها و داستان های محلی، مسائل جهانی را
 به دانش آموزان می آموزیم و در این زمینه برایشان
 الهام بخش خواهیم بود. سعی می کنیم از محیط

 خود به عنوان ابزار و بستری برای یادگیری و عمل
.استفاده کنیم

 دنیایی از فراگیران مادام العمر دارای اعتماد به نفس
 که جهت کمک به هم دیگر با هم ارتباط دارند و

.الهام بخش یکدیگر هستند

 از طریق خلق چالش ها و فرصت های رهبری، به
 دانش آموزان کمک می کنیم تا عالیق خود را کشف
 کنند، شخصیت خود را پرورش دهند و ارتباط خود را
 با دیگران و جامعه درک کنند. ما از خالقیت حمایت

 می کنیم، شخصیت سازی می کنیم و برای ارائٔه
 تجربیات آموزشی ویژه و خاص، ارتباطات الزم را

.ایجاد می کنیم

چشم انداز و ارزش ها

 گوشٔه امنی که کودکان را یک شبه
 متحول می کند. رهبری شگفت انگیز

 با تمرکز بر پرورش تمامی
 ابعاد کودک. نسبت پائین تعداد
 دانش آموزان به تعداد معلمان،

 امکان توانمندسازی هر کودک را
 به بهترین شکل فراهم می کند. این

 گروه آموزشی فرصت های جهانی را
 در محیط یک مدرسه محلی کوچک
 فراهم می کند؛ جایی که فردیت مورد

.توجه قرار می گیرد
 - R. Sheppard، ولی یکی از دانش آموزان Brookes UK
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Brookes United Kingdom در حومٔه زیبای Suffolk قرار گرفته است و در هشت هکتار زمین متعلق به مدرسه قرار 
.بیشترین فضای باز را در محیطی امن ارائه می دهد Brookes UK دارد، و به همین دلیل

 شهر لندن و ،Newmarket واقع شدن این مدرسه در نزدیکی دانشگاه مشهور جهان کمبریج، شهر سوارکاری
 امکان پیاده گردی در آخر هفته و فعالیت در فضای باز را برای ،Bury St Edmunds خیابان غنی به لحاظ فرهنگی

 دانش آموزان فراهم می آورد، و در عین حال آن ها را هیاهوی پر جنب و جوش جاذبه های اطراف نیز بی نصیب
.نمی گذارد

Bury St Edmunds مرکز فرهنگی West Suffolk است و گردشگران را به نمایشگاه ساالنٔه معروف Christmas 
Fair ، Theatre Royal (1819)، و Bury Festival که هر ساله در ماه می برگزار می شود، جذب می کند. دانش آموزان 
 از کنسرت، نمایش، رقص و آتش بازی های باشکوه لذت خواهند برد. تنها 15 دقیقه از محوطه دانشگاه، دانش آموزان

 دسترسی خواهند Bury St. Edmunds در تعطیالت آخر هفته برای سرگرمی، خرید، فیلم و سایر فعالیت ها به
.داشت تا با دوستان خود لذت ببرند

هسردم لحم

اه هاگدورف نیرتکیدزن
London Stansted (STN) و London Heathrow (LHR)

مکان های معروف
Bury St Edmunds سه مایل از شهر تاریخی بریتانیایی •
Newmarket 30 دقیقه رانندگی تا کمبریج و 20 دقیقه از

1.5 ساعت تا لندن •
بزرگترین تاالب حفاظت  شده بریتانیا و سومین آبراه بزرگ داخلی ،Norfolk Broads 1 ساعت از •

آزمایشگاه های علوم •
 امکانات عالی فناوری •

(Apple اطالعات (کارگاه
استودیوی هنر •

فضاهای اجتماعی •
زمین تنیس •

پانسیون •
زمین های ورزشی •

زمین بسکتبال •

فوتبال •
راگبی •
کریکت •
نت بال •

ورزش های میدانی و صحرایی •
تنیس •

دو و میدانی •

ورزش های رقابتی
سنگ نوردی •

اسکیت سواری •
تنیس روی میز •

گروه راک •
باشگاه آشپزی •

باشگاه هنر و صنایع دستی •

امکاناتفعالیت های فوق برنامه



 جاذبه ها و
فعالیت های محلی

سینما •

بولینگ •

خريد •

موزه •

کنسرت •

نمایشنامه •

رویدادهای ورزشی •

نمایشگاه ها •

گشت وگذار فرهنگی
سفر یک روزه به لندن •

سفر یک روزه به دانشگاه کمبریج •

Bury St. Edmunds بازارهای •

کلیسای جامع الی •

 ورزش های ماجراجویانه در جنگل •

Thetford

 باشگاه قایقرانی و ورزش های آبی •

Lackford دریاچه های

Bury St Edmunds Abbey باغ های •

Fitzwilliam موزه •

King’s College نمازخانه •

اقامتگاه شبانه روزی مدرن ما دارای 18 اتاق است •

دانش آموز در هر اتاق با حمام اختصاصی 2-3 •

طبقات بر اساس جنسیت از هم جدا می شوند •

بخش غذاخوری کامالً مجهز و آشپزخانه مدرن برای استفاده دانش آموزان •

اتاق های تلویزیون •

اتاق های تمرین موسیقی •

اتاق آمادگی کامپیوتر •

اتاق آمادگی هنر •

 اقامتگاه شبانه روزی خانه ای دور از خانه است. والدین خانه
 در محل اقامتگاه زندگی می کنند و محیطی راحت، امن و
 خانوادگی ایجاد می کنند که دانش آموزان می توانند در آن

.درس بخوانند، معاشرت کنند و با هم کار کنند

 من این فرصت را داشتم که دانش آموز بین المللی در
Brookes UK باشم. من اهل مکزیک هستم و همه فکر 

 می کنند سازگاری با مکانی دور از خانه برای تحصیل
 Brookes دشوار است. با این حال، دانش آموزان و معلمان

 این کار را بسیار آسان کردند. آن ها همیشه صمیمی بودند
 و از همان لحظه اول باعث شدند من احساس کنم در خانه

 هستم. من واقعاً از داشتن آن ها سپاسگزارم. خانوادٔه
Brookes سرشار از احترام، همراهی و شادی هستند، و 

.این تجربه ای است که دوست دارم تکرار کنم

 - Thiago Bellavista، مکزیک

اطالعات مربوط به اقامتگاه



شهریه و هزینه ها (23-24 )
تاریخ های مهم

تاریخ شروع معارفه
سپتامبر 2023 5

تاریخ شروع تحصیل
سپتامبر 2023 6

تاریخ خاتمه
ژوئیه 2024 5

تعطیالت میانی ترم پاییز
دسامبر 2023 8
ژانویه 2024 4 -

تعطیالت نیمٔه ترم بهار
تا 23 فوریه 2024 9

تعطیالت بهاری
مارس - 16 آوریل 2024 22

تعطیالت نیمٔه ترم بهار
مه - 31 مه 2024 27

شهریه و پانسیون

(سال 11-5 ) پانسیون 7 روزه

(سال 11-5 ) هزینه های روزانه

هزینٔه درخواست

لباس فرم

ودیعٔه شهریه

هزینه های حمل ونقل

پوند تا پایان دوره نگه داشته می شود 1,250 *

پوند 31,350

پوند در هر ترم 10,450

پوند در هر ترم 4,950

پوند 200

پوند 1,000

پوند  2,500

(پوند (فرودگاه های لندن 175 - 80 

 Brookes رفاه دانش آموزان و کارکنان در
UK بسیار مهم است و مدرسه محیطی آرام 

.و شاد برای یادگیری فراهم می کند
 - Leslie Haas، معلم زبان آلمانی

 مشاهدٔه تعامل دانش آموزان از تمامی
 گروه های سنی که از آن مهمتر مشتاق
 یادگیری و تجربه جدید هستند دلنشین

.است
 - Sarah Elford، معلم علوم

 - Ester از بریتانیا و Sophia از مکزیک

Brookes UK تجربه ای بسیار عالی 
 است، اگر خواهان یک مدرسه کوچک

 هستید...واقعاً برای یادگیری متمرکز
 خوب است...دوست یابی بسیار آسانتر

 است و معلم واقعاً برای توضیح موارد به
.شما وقت می گذارد

 که شامل موارد زیر می شود: شهریه و پانسیون، فعالیت ها، ورزش ها، لوازم مدرسه،
 لباسشویی، لباس فرم، بیمه سرپرستی و پزشکی می شود. بعضی از فعالیت ها و

.ورزش ها را نیز شامل می شود. گشت وگذار و تورها شامل آن نمی شود

:بورسیه
 ما بورسیه هایی نیز ارائه می دهیم. لطفاً جهت اطالعات ،Brookes United Kingdom در

.بیشتر درخواست دهید
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