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Tết Nguyên Đán- Bữa Trưa Cùng Tập Thể Nhân Viên TMC 
 
 

Tất cả nhân viên TMC tụ họp vào 
ngày mùng 3 tháng 2 năm 2016 để 
cùng đón tết nguyên đán. Mọi người 
cùng nhau ăn trưa ! Thần Tài cũng 
chuẩn bị những phần quà để chúc 
mọi người một sức khỏe tốt, may mắn 
và tài  
 
 

 
 
 
 
 
 

Tết Nguyên Đán – Bữa Trưa Cùng Hội Cựu Sinh Viên 
 
 
 

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2016, các thành viên của hội 
cựu sinh viên tề tựu tại nhà riêng của Tiến Sĩ chin để ăn 
bữa trưa thân mật. Đây là hoạt động thường niên, b a n  
c h ấ p  h à n h  h ộ i  c ự u  s i n h  v i ên  t ạ i  T M C s ẽ  t ổ  
c h ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  đ ể  c á c  c ự u  s i n h  v i ên  c ủ a  
t r ư ờ n g  c ó  t h ể  g i a o  l ư u  v à  g ặ p  g ỡ  v ớ i  n h a u .  
H o ạ t  đ ộ n g  n à y  đ ã  t r ở  t h à n h  m ộ t  t r u y ề n  
t h ố n g  c ủ a  t r ư ờ n g  v à  s ẽ  đ ư ợ c  t i ế p  t ụ c  p h á t  
h u y  t r o n g  n h i ều  n ă m t ớ i . 

 
Cựu sinh viên đến tham gia bữa tiệc này bao gồm những 
sinh viên đã ra trường nhiều năm cũng như vưa mới tốt 
nghiệp , một số cựu sinh viên tham dự cùng với gia đình 
của mình. Ban chấp hành mong rằng sẽ đón nhận nhiều 
cựu sinh viên tham gia các hoạt động của trường trong 
thời gian sắp tới  

 
Hãy tham gia nhóm cựu học sinh tại 
https://www.facebook.com/groups/Alumni 

 
Hoặc scan mẫu QR code bên cạnh  

http://www.facebook.com/groups/Alumni.TMC/
http://www.facebook.com/groups/Alumni.TMC/
http://www.facebook.com/groups/Alumni.TMC/


3D Modelling and Design Workshop 
 
 

3D modelling and design Workshop diễn ra vào ngày 1 tháng 3 
năm 2016 tại TMC Academy dưới sự hướng dẫn của   g i ả n g  
v i ê n  CNTT,  Ông.  Chiew  Chin  Pheng. Đây là buổi thực hành 
cung cấp kĩ năng thực tế của 3D Modelling (sử dụng phần mềm 
3Ds Max) 
  
Học viên được hướng dẫn và vận dụng kỹ năng trực tiếp, sau buổi 
hướng dẫn học viên có thể vận dụng kỹ năng vẽ 3D và họ rất  
hứng thú với  khóa học CNTT tại  TMC Academy  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Phiên Tòa Tranh Luận 
 
 

Vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, sau nhiều tuần 
chuẩn bị, 2 đội chơi đã sẵn sàng cho buổi tranh 
luận.  

 
Màn tranh luận giữa 2 đội, đội 1: Choo Wan Chia 
và Putri Nur Azreen, và đội 2: Bat-Enerel và Mang 
Zheng Hau. Họ có 2 vấn đề tranh luận: Vấn đề 
Trách nhiệm của người chủ nhà khi chó của anh 
ta tấn công một đứa trẻ xâm phạm vào nhà. Vấn 
đề 2: Một khách hang phàn nàn về sản phẩm 
giảm cân không có tác dụng như mong muốn 
liệu có được đền bù thỏa đáng ?  
 
Ông Alexander Dibble, được cố vấn bởi Ông 
Jasmani bin Jalil, chủ tọa của phiên tòa 
 
Đây là một sự kiện được tất cả học sinh luật yêu 
thích và mọi người đều mong muốn có những 
hoạt động tương tự trong tương lai.  



Trao Thưởng Sinh viên Xuất Sắc (hạng mục môn học)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHMAD MUSTAFA KEMAL 
HIGHER DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY 
- APPLICATION PROGAMMING WITH JAVA 

      - DATABASE SYSTEMS AND APPLICATIONS 
- NETWORKING PRINCIPLES 
- NETWORKS AND DATA COMMUNCATION 

WINONA CRISANTA DEWI 
HIGHER DIPLOMA IN BUSINESS 
- MARKETING FOR MANAGERS 
- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARK SOYEON 
HIGHER DIPLOMA IN HOSPITALITY AND TOURISM 
- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR HOSPITALITY & LEISURE 
- MARKETING FOR HOSPITALITY & LEISURE MANAGEMENT 

HO HAN LIN 
DIPLOMA IN PSYPCHOLOGICAL STUDIES 
- SOCIAL PSYCHOLOGY 
- BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 

SON JIEUN 
HIGHER DIPLOMA IN HOSPITALITY AND 
TOURISM MANAGEMENT 
- TOURISM PLANNING & DEVELOPMENT 
 

DAWN WEE YAN RONG 
DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL STUDIES 
- SOCIAL PSYCHOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOLANDA KRISTIANA HENDIYANTO 
HIGHER DIPLOMA IN BUSINESS 
- BUSINESS COMMUNICATION 

JAMES CHONG REN-WEI 
HIGHER DIPLOMA IN HOSPITALITY AND 
TOURISM MANAGEMENT 
- FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

 
SIM SING HUI 
HIGHER 
DIPLOMA IN 
BUSINESS 
- BUSINESS 
ECONOMICS 

KIM HANSEUL 
HIGHER DIPLOMA IN BUSINESS 
- ACCOUNTING 

 
VIOLA 
ANGELINE THIO 
HIGHER 
DIPLOMA IN 
BUSINESS 
- INTRODUCTION 
TO INFORMATION 
TECHNOLOGY 

WILLSEN 
HIGHER DIPLOMA IN INFORMATION 
TECHNOLOGY 
- MULTIMEDIA SYSTEMS 
 

JAMES KEITH LAW 
HIGHER DIPLOMA 
IN INFORMATION 
TECHNOLOGY 
- PROJECT 

   

Lễ Bổ Nhiệm Thành Viên – Hội Sinh Viên TMC 2016 
 
 

 
CEO, Bà Yeow, trao chứng nhận bổ nhiệm thành viên mới 
của ban chấp hành Hội Sinh tại Lễ Bổ Nhiệm được tổ chức 
vào ngày 01 tháng 3 năm 2016. Ban chấp hành mới được 
dẫn dắt bởi chủ tịch Hội SinhViên, Kim Sung Jong sẽ tổ 
chức các hoạt động trong năm nay và năm tới cho  Hội 
Sinh Viên 
 
Hãy dành cho họ những sự ủng hộ tốt nhất



Tâm Lý Sức Khỏe  
 
 

Tâm lý sức khỏe là một lĩnh vực rất mới nhưng là 
một trong những lĩnh vực có nhiều khám phá 
quan trọng. Những nhà tâm lý sức khỏe sử dụng 
kiến thức về tâm lý học để áp dụng chúng vào sức 
khỏe và bệnh lý để giúp cho các bệnh nhân có 
được một sự hỗ trợ toàn diện về sức khỏe cũng 
như tâm lý 
 
Tiến sĩ Kimberley Hill là nhà tâm lý học và giảng 
viên tâm lý học, giảng dạy rất nhiều học sinh tại 
trường đại học Northampton. Tiến sĩ Hill là 
chuyên gia nghiên cứu tổng hợp và là Tiến sĩ 
tâm lý học, Thạc sĩ nghiên   

 
-cứu và văn bằng loại ưu Cử Nhân Danh Dự chuyên ngành tâm lý học. Bà tham dự nhiều tổ chức danh tiếng như 
Social Psychology Section của Hiệp hội tâm lý học Anh Quốc và Hiệp hội Châu Âu. Bà Kimberley cũng là Đại sứ 
STEM quốc gia, thành viên của the Higher Education Academy, thành viên của the Division of Health Psychology 
and the Division of Academics, Nghiên cứ và giảng dạy Tâm Lý Học. 
 
 
 

 
GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN TMC ACADEMY  

 
 
Học viện được thành lập tại Singapore vào năm 1981. Nó cung cấp các khóa học được công nhận như trong kinh doanh và quản lý, tiếng 
anh, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, luật, truyền thông đại chúng và tâm lý học & tư vấn 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI 

Trở thành học viện hàng đầu thết 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 kỹ năng liên quan với ngành nghề và kiến thức trong môi trường giáo dục.  

 

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 coi trọng mối quan hệ và thấy mình là một gia đình liên tục hỗ trợ lẫn nhau 

Cải Tiến Liên Tục – Chúng tôi kiên quyết trong việc theo đuổi hướng tới sự xuất sắc; Phấn đấu để bắt nhịp với thời đại  

Bình Quyền – Chúng tôi là đại sứ thương hiệu của chính mình và mỗi người trong chúng tôi đều có trách nhiệm tạo nên dấu ấn của sự 
phong phú và cảm hứng đồi với TMC   

 


