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2015 оны BroadcastAsia дахь айлчлал

Спортын өдөрлөг

BroadcastAsia 2015 кино урлаг, телевизтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг сүлжээ, мэдээ мэдээллээр 
олонд танигдсан байгууллага бөгөөд Сингапурын Marina Bay Sands д 2015 оны 6 сарын 2~5 ны хооронд 
нээлттэй  хаалганы үйл ажиллагаа явууллаа. Кино, кино найруулагч, зураг авалтын газар, шилдэг 
найруулагч нараас зөвлөгөө мэдээлэл авч туршлага хуримтлуулсан бас нэгэн өдрийг өнгөрөөлөө. 

Олон нийтийн харилцааны багш ноён Aaron Rao нь оюутнуудтай хамт тус үйл ажиллагаанд оролцсон 
юм. Оюутнууд ирээдүйн телевизийн үйл ажиллагааны чиглэл ямар байх талаар ойлголттой болж 
телевизийн тоног төхөөрөмжтэй танилцах боломжтой болсон юм. Төгссөний дараагаар оюутнуудад 
ажилд ороход их тус болохуйц байсан бөгөөд одоо үзэж байгаа хичээлүүд дээрээ ч илүү ойлголттой 
болж авсан юм. 

Оюутнууд маань олон төрлийн зүйл сурч авсан бөгөөд цаашдаа иймэрхүү боломжууд илүү их байгаасай 
гэж хүсч байна. 

2015 оны 7 сарын 3 өдөр, TMC оюутны клуб Бишан кампуст спортын өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 
Энэхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулан оюутнууд болон ажилчид хоорондоо илүү дотно болж эрүүл 
амьдралын хэв маягаар амьдраасай гэж хүсэж байна. Ширээний теннис, Captain’s Ball, Жуггү, 
бөмбөгнөөс бултах, гудамжны хөлбөмбөг зэргийг ажилчид болон оюутнууд гэсэн багт хуваан 
өрсөлдүүлсэн юм. 

Хичээнгүйлэн бэлдэж мөн оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Мөн зохион байгуулсан багдаа дурсамжтай 
цаг хугацааг бий болгож өгсөнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. 



АЖИЛЧДЫН
МЭДЭЭ

Цаг хуваарилалтын талаарх сургалт

Үйлчлүүлэгчдийн төлөөх TMC ын соёлыг сэргээх
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“24 цагийг хэрхэн өнгөрүүлдэгээс өөрийн санаа, эрч хүч, туршлага, чадвар 
мөн төрөл бүрийн нөөц бололцоонууд гарч ирдэг. Цаг хугацаа нь байнга 
дутмаг байдаг бөгөөд юу хийх вэ гэдгээс хамааран цагаа үр дүнтэйгээр 
зарцуулах арга байдаг. Энэ нь юу надад чухал вэ гэдэг талаар бодож үзэх нь 
цагаа үр дүнтэй зарцуулахад тус болно. Ноён Adrian Raj Angappan энэхүү үр 
дүнтэй цаг зарцуулалтын талаар сургалт явуулахдаа бидэнд хэлсэн үг юм. 

2015 оны 6 сарын 5 ны өдөр болон 19 өдрийн баасан гарагуудад бизнес болон 
хууль зүйн мэргэжилтэн Ноён Adrian Raj Angappan гуай TMC ажилчидад үр 
дүнтэй цаг төлөвлөлтийн талаар маш хэрэгтэй лекц явууллаа. Мөн илүү үр 
дүнтэй амжилттайгаар цагаа төлөвлөх талаар тайлбар хийлээ. Цаг 
төлөвлөлтөнд саад болдог зүйлсийн талаар тайлбар хийж тэдгээр асуудлыг 
шийдвэрлэх аргыг тайлбарлаж өглөө. Регби бөмбөгийг агуулсан зурган 
материалуудыг ашиглан ажилчидад амарханаар ойлгуулж SMART аргаар 
зорилгодоо хүрэх аргыг туршиж үзүүлж байсан юм. 

“Хувийн номер 1 цаг хугацаа” талаар тайлбарлаж үүнийг үр дүнтэй ашиглаж чадвал ямар их үр дүнтэй 
байдаг талаар бидэн тайлбарлаж өглөө. 

Сургалтын агуулгаас маш олон хэрэгжүүлж болох зүйлсийг сурлаа гэж ажилчид маань ярьсан юм. 

2015 оны 6 сарын 27 өдөр, оюутны элсэлтийн албаны ажилтан Хатагтай Pauline Ang нь TMC соёлын талаар 
илтгэл тавьлаа. Төрөл бүрийн салбарт ажилладаг ажилчид маань оролцлоо. Воркшоп нь онол болон дадлага 
гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдсан бөгөөд үйлчилгээний нөлөө, багийн ажил, тогтвортой ажлын байдал, идэвхтэй 
сонсогч зэрэг үр дүнтэй харилцааны талаар илтгэл тавьлаа. 

Мөн оролцогчидын дунд мэтгэлзээ, санал бодлоо хуваалцах, багийн ажиллагааны тоглоом, дүрд тоглох зэрэг 
үйл ажиллагааг явууллаа. TMC соёлыг үйлчилгээнд хэрэгжүүлэх боломжтой маш сайхан туршлага болсон 
бөгөөд үйлчилгээгээ илүү сайжруулахын тулд бид хичээн ажиллах болно. 
Харилцан бие биедээ тустай гар нийлсэн сайхан цаг өнгөрлөө. 



АЖИЛЧДЫН
МЭДЭЭ

Хатагтай Kesavan Preethi, Дарга – Мэдээллийн технологийн сургуулт, 
Дижитал медиа & олон нийтийн харилцаа

Би 2015 оны 7 сард ТМС Академид шинээр ажилд орсон. 

Миний судалгааны чиглэл мэдлэгийн менежмент, зохион байгуулалттай 
заах арга, зохион байгуулалтын шинэ санаачлага зэрэгт оршино. 

Миний бие төрөл бүрийн багшлах туршлагатай бөгөөд академик улс төр, 
заах болон сурах арга барил, оюутны менежмент зэрэг бүхий л арга 
барилын туршлагатай. Төрөл бүрийн соёлтой оюутнуудад зааж байсан 
бөгөөд 5 улсад багшлаж байсан дадлага туршлагатай. 

Чөлөөт цагаараа хайчилбар хийж, ном уншиж аялах дуртай. 

Миний өөрийгөө хөгжүүлэх хамгийн сайн хөдөлгүүр хүч бол өөрөө замаа зөв олж үзэл бодлоо 
хуваалцахад оршино. 

Би чөлөөт цагаараа онгон байгалын дурсгалт газраар аялах дуртай. Мөн сонирхолтой гадуур үйл 
ажиллагаанд оролцох дуртай. Зураг дарах, өгүүллэг ярих дуртай. 

Шинэ ажилчид

Issued By:
Marketing & Business Development Division
© 2015 TMC Academy
www.tmc.edu.sg | events@tmc.edu.sg

TMC Academy
Reg No. 201003953Z
Reg Period: 20 May 2014 to 19 May 2018

Ноён Gabriel Chua, Багш – TMC Коллеж

Би 2015 оны 7 сард TMC Академид ажилд орсон. 

Хичээл заана гэдэг өөртөө ч тусалж байгаа хэрэг гэж боддог бөгөөд мөн 
оюутнуудаа амжилтанд хүргэж ахилуулах нь миний нэг мөрөөдлийн хэсэг 
юм. Багш учир англи хэл болон энэрэнгүй байдлаар дамжуулан 
оюутнуудад сурах цагийг олгохуйц хичээлээ явуулна. Тиймэс оюутнууд 
өөрийн аргаар шийдвэр гаргаж сурч шинэлэг санааг бодож олоход 
тусална. 



СУРГУУЛИЙН
МЭДЭЭ
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Hawthorn хэлний сургууль

Hawthorn хэлний сургууль нь оюутнуудаа сонирхолтой орчин болон 
олон төрлийн үйл ажиллагаагаар хангадаг. Hawthorn сургууль нь нэг 
ангидаа цөөн оюутантай бөгөөд оюутнуудынхаа ярих болон бичих 
чадварт анхаарч тэдэнд англи хэлийг төгс сурахад тусалдаг. Хичээлийн 
явцад дадлага болон шалгалт явагдаж оюутнуудад дүрэм болон үгийн 
сангийн гол түлхүүр ойлголтуудыг чанартай зааж сургадаг. Долоо хоног 
бүр оюутнууд сүүлийн үеийн кинонуудыг үзэх боломж олгодог ба тус 
кино клубд хамрагдаж хоорондоо киноны талаар санал бодлоо 
хуваалцан англи хэл болон соёлын талаарх ойлголттоо нэмэгдүүлж 
сайжруулдаг.  Бусад оюутны клубүүд маань оюутнуудын англи хэлний 
мэдлэгийг сайжруулах зорилготой харилцан яриа, үгийн тоглоом болон 
бусад үйл ажиллагааг явуулдаг. Клубын дараа болон хичээлийн дараа 
оюутнууд бие даан сурах төвд (SRLC) суун хичээлээ давтах боломжтой 
байдаг. Энэхүү төвд оюутнууд олон төрлийн номнуудаас ашиглаж, мөн 
online  дасгалуудаас ажиллаж бусад ярих, сонсох, бичих, унших дадлага 
олгох материалуудаас ашиглах боломжтой байдаг. Хичээнгүйлэн сурах 
хүсэлтэй оюутнууд багш нараас тусдаа зөвлөгөө аван нэмэлт даалгавар 
авч чөлөөт цагаараа бие даан сурах төвд хичээллэх боломжтой. Мөн 
оюутнууд маань идэвхтэй байж өөрсдийн чөлөөт цагаараа TMC номын 
сангаас мэргэжлийн англи хэлний номны цуглуулганаас унших 
боломжтой. Эдгээр номнууд маань анхан шатнаас академик шат хүртэл 
түвшиний оюутнуудад зориулагдсан байдаг бөгөөд англи хэл дээрх 
тууж, роман, гарын авлага зэргээс унших боломжтой.  
Хэлний бэлтгэлийн явцад ТМС кампусын сургалтаас гадна гадуур 
аялалын сургалт явагддаг бөгөөд энэ нь оюутнуудад бодит амьдрал 
дээр англи хэлээ ашиглах боломж олгодог. Hawthorn хэлний бэлтгэлийн 
сургалтын хөтөлбөр нь чанартай боловсрол болон хөгжилтэй байдлыг 
хадгалсан байдаг учир оюутнууд чанартай орчинд англи хэлний 
мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой байдаг.  

Та яагаад бидэнтэй нэгдэж болохгүй гэж? Hawthorn хэлний сургуулийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэб сайт 
http://www.tmc.edu.sg/hawthorn-now лавлана уу.

TMC ACADEMY-ИЙН ТУХАЙ
TMC Academy нь 1981 онд Сингапур улсад байгуулагдсан. Бид та бүхэнд Бизнес болон менежмент, Англи хэлний сургалт, Үйлчилгээ болон аялал 
жуулчлалын менежмент, Мэдээллийн технологи, Хууль, Сэтгүүл зүй болон Сэтгэл зүй зөвлөгөө зэрэг төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА
Амжилттай чадварлаг оюутнуудыг төгсгөж шилдэг сургууль болох.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Бид үйлдвэрлэлд тулгуурласан тухайн орчин нөхцөлд тохирсон мэдлэг боловсролыг санал болгож байна.

БИДНИЙ ГОЛ ЗҮЙЛ
Мэргэжлийн ур чадвар – Бид ёс суртахуун, хариуцлага, ил тод байдлын хамгийн дээд зэргээр баримталдаг.
Ойр байдал – Бид харилцааг эрхэмлэдэг бөгөөд бие биедээ гэр бүлийн гишүүд шиг тусалж дэмжихийг эрмэлздэг.
Тасралтгүй хөгжүүлэх – Бид хамгийн шилдэг нь байхын тулд тууштай байж мөн үргэлж өөрсдийгөө шинэчилж хөгжүүлж байдаг.
Биднийүүрэг – Бид ТМС Академийн элч нар бөгөөд бидний үүрэг бол ТМС академийг улам боловсронгүй болгож хөгжүүлэх юм.


