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January / February 2015 LỄ TỐT
NGHIỆP

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2014, Lễ Tốt Nghiệp hàng năm của TMC diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Ra�es City. Có khoảng 300 sinh viên tốt nghiệp, các 
vị quan khách, nhân viên, gia đình và bạn bè đã đến tham dự buổi lễ để kỷ niệm dịp vui mừng này.

Đó là niềm vinh dự của chúng tôi để có sự hiện diện của Tiến sĩ Chin Kon Yuen (Hiệu trưởng của Học viện TMC), Tiến sĩ Hew Gill (Giám đốc học vụ 
của Học viện TMC) và Giáo sư Stephen Hill (National Teaching Fellow, Trưởng khoa Phát triển doanh nghiệp, Đại học Gloucestershire). Họ phát biểu 
tại sự kiện nhằm khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp và chia sẻ những kinh nghiệm uyên thông của họ với các sinh viên tốt nghiệp.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, các sinh viên khóa Diplomas, Higher Diplomas, Graduate Diplomas và Đại học đã được trao chứng chỉ tốt nghiệp, từ cả 
hai phía Học Viện  TMC và các tổ chức đối tác của mình trong đó có Đại học Gloucestershire, Đại học Greenwich và Monash College. Sinh viên tốt 
nghiệp đến từ các ngành khác nhau bao gồm cả kinh doanh, kế toán, quản lý khách sạn và du lịch, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng 
cũng như tâm lý.

Trong buổi lễ, các sinh viên đứng hàng đầu cũng đã được công nhận về thành tích học tập xuất sắc của họ. Một vài sinh viên đã có bài phát biểu 
ngắn, trong đó họ quay lại nhìn trìu mến vào một thời kỳ học tập khó khăn, thách thức, học tập vui vẻ, tình đồng đội và tình bạn.

Sự kiện kết thúc với một tiệc cocktail đặc biệt phục vụ các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi để kỷ niệm sự thành công của họ.

Cấp quản lý và nhân viên của học viện TMC tự hào chúc mừng tất cả các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi về thành tích học tập của họ và chúc 
họ thành công trong nghề nghiệp hoặc các nghiên cứu trong tương lai của họ.

Lễ Tốt Nghiệp Học Viện TMC 2014
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Sự kiện Halloween được tổ chức vào 
ngày 29 tháng 10 năm 2014, đây là 
năm thứ hai liên tiếp được tổ chức 
tại khuôn viên Bishan của chúng tôi. 
Chủ đề năm nay là "The Haunted 
Hospice" ("Trại tế bần ma ám") với 
đặc trưng hai phòng theo chủ đề 
như mê cung: một Phòng điều 
dưỡng và một Nhà thương điên. 
Người mua vé tham gia đã được mời 
một món ăn vặt và đồ uống tại phần 
cuối sau khi họ sau khi kết thúc kinh 
nghiệm hồi hộp với giá chỉ $ 4. Một 
số thậm chí còn mua vé một lần nữa 
nhìn thấy linh hồn yêu thích của họ 
để được la thét lên lần thứ hai. Sự 
kiện này đã thu hút các ý kiến tích 
cực và sự tham gia nhiệt tình của cả 
học sinh và nhân viên. Xin chúc 
mừng các sinh viên Câu lạc bộ TMC 
đã tổ chức sự kiện này và một công 
việc tuyệt vời đã được thực hiện.

Sự kiện Halloween 2014

Cùng với Singapore’s Health Promotion Board, 
Phòng Nhân sự của chúng tôi đã tổ chức một loạt 
các buổi tập thể dục Zumba và buổi tập luyện cơ thể 
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014 để thúc đẩy lối 
sống lành mạnh. Zumba là một điệu nhảy aerobic sử 
dụng âm nhạc lạc quan Latin kết hợp cùng với tập 
thể dục luyện  tập cơ thể gồm tập các động tác cơ 
bụng và thực hiện bài tập tim mạch. Các buổi tập 
được thu hút nhiệt tình bởi  một đội ngũ nhân viên, 
họ đã phấn khởi khi có cơ hội để tập thể dục và cùng 
lúc kết nôí quan hệ với các đồng nghiệp của mình.

Buổi tập Zumba và Body Beach
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Cuộc thi chạy Great Eastern Women
Cuộc thi chạy The Great Eastern 
Woman năm 2014 đã được tổ chức 
vào ngày 09 tháng 11. Cuộc thi chạy 
cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho 
phụ nữ ở mọi lứa tuổi để hướng họ 
đến một lối sống lành mạnh. Một 
nhóm các nhân viên TMC tham gia 
bắt đầu tại Singapore Flyer và chạy 
qua các địa điểm khác nhau như 
Marina Bay Sands, The Fullerton 
Hotel và Benjamin Sheares Bridge. 
Sau khi hoàn tất, những người 
tham gia đã vui vẻ tham gia vào các 
hoạt động lễ hội  ở điểm kết thúc tại 
vịnh Marina.

Trong cuối tháng 9/ đầu tháng 10 năm 2014, một nhóm 
hơn 30 học sinh Lớp 7-9 từ trường Yothinburana, Thái 
Lan, đã đến thăm Học viện TMC và tham dự một khóa học 
Thiết kế Web tại khuôn viên Bishan của chúng tôi. Các 
điểm nổi bật của khóa học bao gồm Flash và 3D Studio 
Max. Các học sinh đã vui mừng khi họ có thể hiểu biết 
thêm một số kỹ năng tạo hoạt hình và tạo các đối tượng 
3D trên màn hình. Vào cuối khóa học 5 ngày, mỗi học sinh 
được trao Giấy chứng nhận tham gia. Các giáo viên từ 
trường Yothinburana đã không bị lãng quên bởi Hiệu 
trưởng của chúng tôi, Tiến sĩ Chin Kon Yuen, trình bày 
một Giấy chứng nhận tỏ lòng biết ơn đến các giáo viên  
để cảm ơn họ đã ghé thăm và hướng dẫn học sinh của 
mình đến với TMC Academy.

Chuyến thăm của học sinh từ Thái Lan

GÓC DU
KHÁCH
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Ngày 28 tháng 9 năm 2014, phái đoàn đến từ Chaoshan 
Young Entrepreneurs Delegation được dẫn đầu bởi bà 
Chen Wanxue Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban thành 
phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông đến thăm trường 
Bishan của chúng tôi. Đội khách cũng chứng kiến lễ ký 
Memorandum of Understanding (MOU) về đào tạo 
quản lý khách sạn giữa Shantou Weibang Hotel Industry 
Service Centre và Học viện TMC.

Trong buổi lễ ký kết, Hiệu trưởng của chúng tôi, Tiến sĩ 
Chin Kon Yuen, giới thiệu TMC Academy và các thế 
mạnh độc đáo và thành công của các chương trình 
Hospitality. Tổng Giám đốc của Shantou Weibang Hotel 
Industry Service Centre, ông Wu Weixiong, cũng đã 
phát biểu tại sự kiện này. Cả hai bên đã trao đổi quan 
điểm về các cách phát triển của quản lý nhân sự có trình 
độ cao cho ngành công nghiệp khách sạn. 

Các phương tiện truyền thông từ Shantou cũng đi kèm 
với các du khách để ghi nhận lễ ký kết MOU.

Chuyến viếng thăm từ Chaoshan Young Entrepreneurs Delegation
- Trung Quốc

Chúng tôi chúc bạn Tết Nguyên Đán
an khang thịnh vượng!

Từ: Tất cả mọi người ở Học viện TMC

GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN TMC
Học viện được thành lập tại Singapore vào năm 1981. Nó cung cấp các khóa học được công nhận rộng rãi trong kinh doanh và quản lý , tiếng Anh , GCE 'O' Level,
Khách sạn và Du lịch quản lý , Công nghệ thông tin , Luật , Truyền thông đại chúng và Tâm lý học và Tư vấn .

HƯỚNG TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
Trở thành học viện hàng đầu thế giới phát triển sinh viên tốt nghiệp hiệu suất thành công cao.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi cam kết cung cấp các khóa học chất lượng cao với các kỹ năng liên quan ngành công nghiệp và kiến thức trong một môi trường
nuôi dưỡng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
Chuyên nghiệp – Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.
Mối quan hệ – Chúng tôi đánh giá mối quan hệ và thấy mình là một gia đình liên tục hỗ trợ lẫn nhau.
cải tiến liên tục – Chúng tôi là kiên quyết trong việc theo đuổi và hướng tới sự xuất sắc; phấn đấu để tái phát minh mình luôn bắt nhịp với
thời đại.
Sức mạnh – Chúng tôi là đại sứ thương hiệu của chúng tôi và mỗi người chúng ta có trách nhiệm tạo ra một phong phú và truyền cảm hứng
kinh nghiệm cho TMC.
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