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2014 оны 10 сарын 18 өдөр, Raffles City Convention төвд TMC Академийн төгсөлтийн баярын үйл ажиллагаа болж өнгөрлөө. Энэхүү баяртай 
үйл ажиллагаанд 300 гаруй оюутнууд, зочид, ажилчид, гэр бүл найз нөхдүүд цугласан юм.

Энэ удаагийн төгсөлтийн үйл ажиллагааг ч мөн Доктор Chin Kon Yuen (TMC Academy захирал), Доктор Hew Gill (TMC Academy Ерөнхий 
захирал), Stephen Hill профессор (үндэсний боловсролын яамны судлаач, Gloucestershire их сургуулийн захирал) нар онцгой болгож байсан 
юм. Тэд үйл ажиллагаан дээр оюутнуудад урмын үг болон зөвлөгөөг харамгүй хэлж байлаа.   

Төгсөлтийн үйл ажиллагаагаар TMC Academy тай хамтран ажилладаг Gloucestershire их сургууль, Greenwich их сургууль, Monash коллеж 
зэрэг сургуулийн төгсөгчид Дипломын (Diplomas), Дээд диплом (Higher Diplomas), (Graduate Diplomas), Бакалавр (Degrees) зэргээ гардан 
авсан юм. Төгсөгчид бизнес болон санхүү, үйлчилгээ болон аялал жуулчлал, IT болон сэтгүүл зүй мөн сэтгэл зүйн чиглэлээр төгсөж байсан 
юм.
 
Мөн  тус анги бүрээс шилдэг оюутнуудыг шалгаруулсан бөгөөд тур дундаас хэд хэдэн оюутнууд ямар их шаргуу хичээллэсэн, өөрийгөө 
сорьсон зүйлс, сонирхолтой байсан хичээлүүд хамт олныхоо тухай ярин өөрсдийн сэтгэгдэлээ хуваалцсан юм.
 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь төгсөгчидөд зориулсан баярын ширээ болон коктэйлээр өндөрлөсөн юм.
 
TMC Академийн хамт олон ажилчидаас та бүхэндээ амжилттай төгссөнд баяр хүргэж цаашдын ажил мэргэжил албан тушаалд нь өндөрөөс 
өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

ТӨГСӨЛТИЙН
БАЯР

2014 оны төгсөлтийн баяр
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ОЮУТНЫ
ҮЙЛ

АЖИЛЛАГАА

2014 оны Аймшигийн баяр

Хүний нөөцийн албанаас эрүүл амьдралын хэв маягийг 
хэвшүүлэх зорилгоор Сингапурын эрүүл мэндийн 
яамтай хамтран 2014 оын  9 сараас 11 сар хүртэл Zumba 
фитнэс болон далайн эргийн дасгалын аяныг зохион 
байгуулсан юм. Zumba нь хүчтэй хэмнэлтэй латин аян 
дээр хүчтэй хөдөлгөөнтэй аорэбик дасгал маягийн 
бүжиг хийдэг ба далайн эрийн дасгал нь булчин 
чангалах дасгал хийдэг юм. 

Zumba фитнэс болон далайн эргийн дасгалын аян

2014 оны 10 оны 29 өдөр, манай 
Бишан кампуст 2 дахь жилдээ 
аймшигийн баярыг зохион байгууллаа. 
Энэ жилийн сэдэв ‘Үхэгсэдийн 
эмнэлэг’ байсан бөгөөд инкубатор 
болон сувилагчийн өрөө гэсэн 2 өрөөг 
чимэглэж тасалбар авсан хүмүүс 
аймгийн өрөөгөөр явж үзэн идэх юм 
болон уух зүйлээ маш хямд 4 
доллараар авсан юм. Зарим нь өөрийн 
дуртай сүнсээ харахын тулд 
тасалбарыг дахин худалдаж авч 
байлаа. Энэхүү баяр нь маш өргөн 
хүрээтэй болсон бөгөөд оюутнууд 
болон ажилчид бүгд идэвхтэй оролцож 
байсан юм. Үйл ажиллагааг маш сайн 
зохион байгуулсан  TMC  ын оюутны 
клубын хамт олонд баяр хүргэе!
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Great Eastern Эмэгтэйчүүдийн гүйлтийн тэмцээн
Өнгөрсөн 2014 оны 11 сарын 9 ны 
өдөр Great Eastern эмэгтэйчүүдийн 
гүйлтийн тэмцээн болж өндөрлөлөө. 
Энэ удаагийн тэмцээн нь бүх насны 
эмэгтэйчүүдийг эрүүл амьдралын хэв 
маягт оруулах зорилготой байсан юм. 
TMC ын ажилчид Сингапурын алсын 
харагчаас (Singapore Flyer) эхлэн 
Марина бэй арал (Marina Bay Sands), 
Фүллэртон зочид буудал (The 
Fullerton Hotel) болон Бэнжамэн 
шийрэс гүүр (Benjamin Sheares 
Bridge) гэсэн өртөөтэйгээр гүйсэн 
юм. Тэмцээний төгсгөлд оролцогчид 
эцсийн буудал болох Марина бэй 
(Marina Bay) ирэн тэднийг хүлээж 
буй гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт багт 
наадамд оролцон цагийг хөгжилтэй 
өнгөрөөж амжилттайгаар үйл 
ажиллагаагаа өндөрлөсөн юм.

Өнгөрсөн 2014 оны 9 сарын сүүл болон 10 сарын эхээр 
Тайландын Yothinburana сургуулийн 7-9 дүгээр ангийн 
30 гаруй сурагчид TMC академийн Бишан кампуст 
зочилж Вэб дизайны хичээлд суулаа. Энэ удаагийн 
хичээлийн гол агуулга нь Flash болон 3D Studio Max 
байсан юм. Сурагчид хэд хэдэн анимэшион хийх арга 
болон 3D ажиллах хичээлийг сурч цагийг хөгжилтэй 
өнгөрөөлөө. 5 өдрийн хичээлээ дуусгаад сурагчид бүгд 
сертификат авсан бөгөөд сургуулийн захирал Доктор 
Chin Kon Yuen нь Yothinburana сургуулийн багш, сурагч 
нарт TMC академид зочилсонд баярласнаа илэрхийлэн 
талархалын бичиг гардуулсан юм.

Тайланд оюутнуудын айлчлал

ЗОЧИДЫН
БУЛАН



ЗОЧИДЫН
БУЛАН

Өнгөрсөн 2014 оны 9 сарын 28 өдөр Хятадын Shantou 
хотын Гуандун мужын хатагтай Ms Chen Wanxue нарийн 
бичгээр ахлуулсан Chaoshan залуу бизнес эрхлэгчидийн 
төлөөлөгчийн холбоо манай Бишан кампуст айлчиллаа. 
Мөн Shantou Weibang аж үйлдвэр үйлчилгээний төв TMC 
Академийн хооронд зочид бууда менежментийн сургалтын 
тухай харилцан ойлголцлын санамж бичигт (MOU) гарын 
үсэг зурсан юм.

Гарын үсэг зурах ёслолын үеэр манай сургуулийн захирал 
Доктор Chin Kon Yuen нь TMC Академи болон түүний 
үйлчилгээний сургуулийн хөтөлбөрийн онцлог давуу тал 
болон амжилтынг танилцуулсан юм. Shantou Weibang аж 
үйлдвэр үйлчилгээний төвийн ерөнхий менежер ноён Wu 
Weixiong мөн арга хэмжээний үеэр ярьсан юм. Хоёр тал 
өндөр мэргэжлийн зочид буудлын удирдах ажилтны 
эзэмших чадварын талаар мөн санал бодлоо солилцсон 
юм.

Shantou хотын хэвлэл мэдээллийн баг энэхүү ёслолд 
дагалдан ирсэн байсан юм.

Хятадын Chaoshan залуу бизнес эрхлэгчидийн
төлөөлөгчид айлчиллаа

Та бүхэнд ирж буй сар шинийн мэнд хүргэе!
TMC Academy ын ажилчин хамт олноос

TMC ACADEMY-ИЙН ТУХАЙ
TMC Academy нь 1981 онд Сингапур улсад байгуулагдсан. Бид та бүхэнд нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Бизнес болон менежмент, Англи хэлний сургалт, 
GCE 'O' Level, Үйлчилгээ болон аялал жуулчлалын менежмент, Мэдээллийн технологи, Хууль, Сэтгүүл зүй болон Сэтгэл зүй зөвлөгөөний 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.
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