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Chúng tôi rất vui khi được The Sunday Times vinh danh là Chúng tôi rất vui khi được The Sunday Times vinh danh là 
Trường Anh Quốc của Thập Niên. Sau đây là một số điều Trường Anh Quốc của Thập Niên. Sau đây là một số điều 
đáng yêu mà họ nói về chúng tôi:đáng yêu mà họ nói về chúng tôi:

Dưới sự lãnh đạo của Richard Cairns, Brighton College đã xuất hiện như 
một trong những trường học hàng đầu ở Anh, được The Sunday Times 
công nhận là Trường Độc Lập của Thập Niên.

Khi Cairns tiếp quản vào năm 2006, trường này được xếp thứ 147 trong 
hướng dẫn của chúng tôi về các trường học. Đến năm 2010 trường này 
đứng thứ 41 tại Anh Quốc và sự cải thiện liên tục giúp trường thường xuyên 
nằm trong danh sách top 10 của chúng tôi, đạt hạng 3 vào năm 2019 – vị trí 
cao nhất của trường và là thứ hạng cao nhất đạt được của một trường 
dành cho cả nam lẫn nữ. Trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2019, tỉ lệ 
điểm A* ở trình độ A-level tăng từ 28,4% lên 44,2%. Brighton được chúng 
tôi vinh danh là Trường Độc Lập Của Năm vào năm 2011 và 2018.



“   Brighton College sản  
sinh ra những con người 
tốt, không chỉ là những 
con người thông minh.”

  
“Học sinh của trường vào các 
trường đại học hàng đầu trong 
Russell Group và mỗi năm có 30 
học sinh trở lên đã giành được vị trí 
tại Oxford hoặc Cambridge từ năm 
2016 (lên đến mức kỷ lục là 37). 
Vào năm 2006 chỉ có 4 học sinh 
vào được Oxbridge. Ngày càng có 
nhiều học sinh Brighton chọn học 
tại Mỹ, ở các trường danh giá như 
Columbia và NYU.

Thành tích cao của trường này là 
nhờ vào hoạt động giảng dạy truyền 
cảm hứng và sự chú trọng vào lòng 
tốt và khoan hòa.

“Hoạt động giảng dạy 
truyền cảm hứng và sự 
chú trọng vào lòng tốt và 
khoan hòa đóng vai trò 
quan trọng cho sự thành 
công của Brighton 
College.”

Nhà trường mong muốn sản sinh ra 
những con người tốt, không chỉ là 
những con người thông minh. 
“Đến cuối đời, chúng ta sẽ không 
được đánh giá bởi chiếc xe chúng 
ta đi, ngôi nhà chúng ta sở hữu hay 
công việc chúng ta nắm giữ mà là 
bởi việc chúng ta đã làm cho mọi 
người cảm thấy thế nào,” phát biểu 
của Hiệu Trưởng, người có uy tín 
cao về các sáng kiến của mình.

Vào năm 2006, trường này trở 
thành trường độc lập đầu tiên áp 
dụng chính sách bắt buộc học tiếng 
Quan Thoại ở lớp 7, và áp dụng 
chính sách đưa toàn bộ học sinh 
Lớp 6 đến Auschwitz mỗi năm. Kỹ 
năng kinh doanh là một phần quan 
trọng của chương trình học sau 16 
tuổi và các tập thể thi đua để giành 
được £10.000 cho việc phát triển ý 
tưởng.
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con người thông minh.”

  
Nhà trường đã không ngừng thích 
nghi để giải quyết nhiều thách thức 
khác nhau của thập niên vừa qua, 
đảm bảo rằng học sinh không chỉ 
được trang bị kết quả GCSE và 
A-level thật cao mà còn hiểu được 
những khó khăn mà thế giới hiện 
nay đối mặt và sẵn sàng đóng góp 
phần mình.

“Dưới sự lãnh đạo truyền 
cảm hứng của Richard 
Cairns, học sinh được 
dạy sự tử tế và tôn trọng 
lẫn nhau.”

Học sinh nào hài lòng với bản thân, 
được trân trọng vì bản chất của 
mình và được bạn bè trân trọng sẽ 
đạt được thành tích cao hơn mong 
đợi của cha mẹ – và điều đó thực 
sự là câu chuyện của Brighton.

Có những kỳ vọng cao đối với tất cả 
mọi người, bao gồm các giáo viên. 
Trong khi chờ làm đơn gia nhập 
Văn Phòng Đối Ngoại và Thịnh 
Vượng Chung (Foreign and 
Commonwealth Office), Cairns đã 
bắt đầu làm việc tại ngôi trường cũ 
của mình và trở nên yêu thích công 
việc dạy học. “Tôi chưa bao giờ 
lãng quên điều đó và ngay khi trở 
thành người đứng đầu, tôi cho rằng 
tất cả trẻ em đều xứng đáng được 
truyền cảm hứng trong mọi bài học 
của mọi giáo viên. Một ngôi trường 
chỉ tốtkhi có những người thầy tốt.”

Trường Brighton, được 175 năm 
tuổi vào tháng 11, 2020, hiện nay có 
1.175 học sinh và chỉ chưa đến 1/4 
trong số 450 học sinh nội trú của nó 
là từ nước ngoài.

Có 3 đơn đăng ký cho mỗi chỗ ở độ 
tuổi 13, điểm đầu vào chính, mặc 
dù nhà trường có nhận học sinh từ 
11 tuổi và ở Lớp 6. 2 trường đầu 
vào lớn nhất của trường này ngoài 
các trường tiểu học của chính nó là 
trường Thomas’s Clapham và 
Thomas’s Battersea ở Luân Đôn, 
Hoàng Tử George và Công Chúa 
Charlotte học ở đây.

Học nội trú hàng tuần là rất phổ 
biến đối với phụ huynh ở Luân Đôn. 
Học sinh có thể ở lại trường 4 đêm 
và 3 đêm ở nhà. Cách này rất có 
hiệu quả với học sinh, các em nhận 
được tất cả những lợi ích của việc 
học nội trú mà không bỏ lỡ thời gian 
có chất lượng với Ba Mẹ.Các gia 
đình thích điều này, nhất là trong 
trường hợp cả hai cha mẹ đều đi 
làm.

“Một trong những trường 
hàng đầu ở Anh về bóng 
bầu dục, cricket và bóng 
lưới.”
Brighton là một trong những trường 
hàng đầu ở Anh về bóng bầu dục, 
cricket và bóng lưới – chưa kể vị trí 
nổi trội của trường ở môn bóng 
chuyền bãi biển. Nó có trên 30 cựu 



vận động viên Brighton đã đại diện 
quốc gia trong thập niên vừa qua. 
Các cựu học sinh gồm có các cầu thủ 
cricket Anh Quốc Matt Prior và Clare 
Connor. Ngôi sao bóng bầu dục 
Marcus Smith và vận động viên Toby 
Harries cũng đã học ở trường này.

Trọng tâm không chỉ là thể thao ưu 
tú. Trong nhiệm kỳ của mình, Cairns 
đã giúp cho các môn thể thao trở nên 
chuyên sâu hơn bằng việc tăng số 
buổi hàng tuần từ 2 lên 6 để học sinh 
ở mọi trình độ khả năng đều có thể 
hưởng lợi từ chuyên môn của các 
huấn luyện viên hàng đầu trong 
trường, không chỉ là từ các ngôi sao 
của nó.

Thành kiến rập khuôn không có chỗ 
ở đây. Khiêu vũ là một hoạt động 
đang phát triển mạnh đối với tất cả 
học sinh và có khoảng 100 nam sinh 
tham gia các nhóm khiêu vũ và các 
lớp khiêu vũ. Một trung tâm nghệ 
thuật trình diễn sẽ bắt đầu được xây 
dựng vào năm tới, đây là công trình 
cuối cùng trong quy hoạch tổng thể 
để tái phát triển khuôn viên trường 
gần mặt biển ở Kemptown. Trường 
âm nhạc được mở bởi David Gilmour 
thuộc Pink Floyd vào năm 2015.

Brighton là nhà sáng lập của trường 
London Academy of Excellence 
Stratford, được lập ra để giúp thanh 
thiếu niên có xuất thân kém may mắn 
vào được các trường đại học hàng 
đầu. Trên sân nhà, nhà trường điều 

hành một chương trình học bổng 
cung cấp 20 chỗ Lớp 6 miễn phí cho 
các thanh thiếu niên kém may mắn 
tại địa phương, bao gồm người tị 
nạn.

Brighton muốn nuôi dưỡng một 
lương tâm xã hội mạnh ở học sinh 
của mình. Họ giúp đỡ các dự án 
cộng đồng khác nhau trên khắp 
Sussex vào Ngày Tạo Ra Sự Khác 
Biệt (Make a Difference Day) hàng 
năm, và hoạt động từ thiện tình 
nguyện hàng tuần.

“Tôi yêu quý ngôi trường mình đang 
công tác, và thực sự ước chi mình 
đã học ở đây,” Cairns cho biết. “Tôi 
thích bản chất đa diện mà bạn chỉ có 
thể có được từ một trường dành cho 
cả nam và nữ. Tôi thích tất cả những 
sự hòa trộn của các cá nhân.” Cairns 
tin rằng các nữ sinh và nam sinh 
giúp phát huy mặt tốt nhất của nhau. 
Ông nói thêm: “Tôi cho rằng niềm vui 
lớn nhất của một trường với nam nữ 
học chung là bạn quan sát thấy các 
em nhìn cách học của các bạn khác 
giới và bắt đầu tiếp thu điều đó và u đó và 
tranh đua, và đó là một điều hay để tranh đua, và đó là một điều hay để 
khi các em vào đại học các em khi các em vào đại học các em 
không lúng túng với việc có phụ nữ không lúng túng với việc có phụ nữ 
trong lớp, hay có đàn ông trong lớp.”trong lớp, hay có đàn ông trong lớp.”

Brighton đã chứng minh cho phụ Brighton đã chứng minh cho phụ 
huynh thấy rằng bạn có thể có hoạt huynh thấy rằng bạn có thể có hoạt 
động giảng dạy truyền cảm hứng và động giảng dạy truyền cảm hứng và 
kết quả rất cao trong môi trường kết quả rất cao trong môi trường 
nam nữ học chung.”nam nữ học chung.”



THỨ HẠNG      TÊNTHỨ HẠNG      TÊN

1 St Paul’s Girls’ School
2 Godolphin and Latymer School
3	 Brighton	College
4 King’s College School, Wimbledon
5 Wycombe Abbey School
6 Magdalen College School
7 Guildford High School
8 St Mary’s School Ascot
9  St Paul’s School
10  King Edward VI High School for Girls
11 Eton College
12  Haberdashers’ Aske’s School for Girls
13 Cardiff Sixth Form College
14 Westminster School
15 City of London School
16 North London Collegiate School
17 Concord College
18 Sevenoaks School
19= Hampton School
19= The Perse School
21 Withington Girls’ School
22  University College School, Hampstead
23  The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School
24 City of London School for Girls
25 Highgate School
26  South Hampstead High School GDST
27 Latymer Upper School
28 James Allen’s Girls’ School
29 Oxford High School GDST
30 Eltham College
31 Cheltenham Ladies’ College
32 Winchester College
33 St Albans High School for Girls
34 Tonbridge School
35 Lady Eleanor Holles
36 Wimbledon High School GDST
37 Royal Grammar School, Guildford
38 King Edward’s School, Birmingham

THỨ HẠNG      TÊNTHỨ HẠNG      TÊN

39 Whitgift School
40 Merchant Taylors’ School
41 St Helen and St Katharine
42 Channing School
43 The Manchester Grammar School
44 Abingdon School
45 Ruthin School
46 Putney High School GDST
47 Queen Ethelburga’s College
48 Reigate Grammar School
49 Alleyn’s School
50 Trinity School
51 St Catherine’s, Bramley 
52 St Michael’s School
53= Dulwich College
53=  Notting Hill and Ealing High School
55 Bancroft’s School
56 Stephen Perse Foundation
57 Kingston Grammar School
58 Royal Grammar School, Newcastle
59 Manchester High School for Girls
60 Radley College
61 St John’s College, Cardiff
62 Epsom College
63 Downe House
64 St Mary’s Calne
65 City of London Freemen’s School
66 St Swithun’s School
67 Wellington College
68 Westbourne School
69 The Abbey School
70 Sydenham High School GDST
71 Sir William Perkins’s School
72 Caterham School
73= Ibstock Place School
73= Immanuel College
75 Badminton School

75 Trường Trung Học Độc Lập Hàng Đầu
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