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August 2015 Hoạt động
của Sinh Viên

Thăm BroadcastAsia 2015

Ngày hội thể thao

BroadcastAsia năm 2015 là một hội chợ thương mại được xem như là mạng lưới, kiến thức nền tảng và tìm nguồn cung ứng cho 
các ngành công nghiệp điện ảnh / truyền hình và có liên quan, diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 6 năm 2015 tại Marina Bay 
Sands, Singapore. Chuyên gia từ các ngành công nghiệp phát thanh truyền hình, bộ phim / sản xuất / quay phim và sản xuất bài 
đã có một kinh nghiệm , kiểm tra ra các giải pháp cập nhật, chia sẻ kiến thức chuyên ngành và kết nối với các đồng nghiệp của 
họ.

Sinh viên truyền thông đại chúng của chúng tôi được Giảng viên, ông Aaron Rao, dẫn đi trải nghiệm sự kiện này. Tại hội chợ, các 
sinh viên có cái nhìn ngắn gọn về thế giới tương lai của phát thanh truyền hình và một số thậm chí đã có bàn tay của họ về 
thương mại của các thiết bị phát thanh truyền hình nghệ thuật như siêu cao máy ảnh độ nét và thiết bị âm thanh. Các chuyến 
thăm và cho phép các sinh viên để đánh giá tốt hơn những ngành công nghiệp mà họ sắp tham gia một khi họ tốt nghiệp và 
cũng giúp truyền cảm hứng cho họ khi nói đến việc tạo ra những ý tưởng và sự hiểu biết về giáo trình học

Nhìn chung chuyến thăm này là một thành công và chúng tôi hy vọng có thể tổ chức nhiều chuyến thăm như vậy một lần nữa 
trong tương lai.

 Vào ngày 03 tháng 7 năm 2015, câu lạc bộ  Sinh viên TMC tổ chức một sự kiện thể thao ngày tại khuôn viên Bishan. Các mục tiêu 
của sự kiện này là để cải thiện sự gắn kết giữa nhân viên và sinh viên cũng như thúc đẩy một lối sống lành mạnh thông qua các 
trò chơi như Ping Pong Race, Captain’s Ball, Dog and Bone, Jokgu (Korean Game), Dodge Ball, Street Soccer cũng như Tug of War 
(sinh viên TMC đối đầu với nhân viên TMC).

 Xin gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi để các tổ chức, tham gia và tất cả những người đã thực hiện sự kiện này rất thú vị 
và đáng nhớ.
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Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Đào tạo Quản lý thời gian hiệu quả

Văn hóa Chăm sóc khách hàng của TMC
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Ông Adrian Raj Angappan đã nói khi ông bắt đầu đào tạo của mình về quản lý thời gian hiệu 
quả  "Những gì chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian 24 giờ phụ thuộc vào động 
lực riêng của chúng tôi, năng lượng của chúng tôi , kỹ năng và khả năng của chúng tôi, và các 
nguồn lực khác. Từ luôn luôn có nhu cầu về thời gian của chúng tôi, nó có thể hữu ích để suy 
nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm gì với thời gian của chúng tôi và xem xét một số các chiến 
lược quản lý thời gian hiệu quả hơn ".

Vào hai ngày thứ 6, 5 và19 Tháng 6 năm 2015, giảng viên cao cấp của chúng tôi - Trường Kinh 
doanh và Luật, ông Adrian Raj Angappan, tiến hành hai phiên đào tạo hấp dẫn và hài hước 
riêng biệt cho nhân viên TMC về cách quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn, và giải thích 
như thế nào bằng cách làm vì vậy chúng tôi có thể có hiệu quả hơn, thành công và khỏe 
mạnh. Anh chạm vào chướng ngại vật để quản lý thời gian hiệu quả và những gì chúng ta có 
thể làm gì về những trở ngại như vậy. Adrian đã rất linh hoạt và hài hước, sử dụng phương 
tiện trực quan bao gồm cả bóng bầu dục và mặc Rugby huấn luyện thiết để tham gia một 
cách hiệu quả những người tham dự và  để họ tham dự một tập thể dục đơn giản trong việc 
thiết lập mục tiêu SMART.

Adrian cũng nói về "Thời gian cá nhân" và làm thế nào tác động các nhiệm vụ trong tầm tay.

Các phản hồi chung từ những người tham dự các buổi trị liệu là tích cực và đáng khích lệ, quan trọng nhất là họ cảm thấy rằng 
việc tham dự khóa tập huấn là một hiệu quả sử dụng thời gian của họ.

Hội thảo Embracing TMC Culture được tiến hành bởi bà Pauline Ang, trưởng bộ phận Đăng ký của chúng tôi vào ngày 27 tháng 6 
năm 2015 với sự tham dự của các đồng nghiệp từ các phòng ban hành chính khác nhau. Các lý thuyết và trò chơi hội thảo kết hợp 
để nhấn mạnh tầm quan trọng và tác động của dịch vụ khách hàng, làm việc nhóm, hiệu quả thông qua quá trình tinh giản và 
hiệu quả truyền thông qua lắng nghe tích cực. Những người tham gia được tham gia vào các cuộc thảo luận, các buổi chia sẻ, trò 
chơi liên kết đồng đội và các hoạt động nhập vai. Thông qua các hoạt động, những người tham gia có kinh nghiệm như thế nào 
một cách dễ dàng các nền văn hóa TMC có thể được tiêm vào công việc hàng ngày của họ để đưa lên chất lượng của dịch vụ 
khách hàng và chăm sóc.

 Nó thực sự là một hội thảo truyền cảm hứng, tương tác và vui vẻ.



Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Cô Kesavan Preethi, Trưởng ban Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật số 
Truyền thông & Truyền thông Đại chúng

Tôi gia nhập TMC gia đình vào tháng 7 năm 2015.

Quan tâm của tôi là trong các lĩnh vực kiến thức quản lý, tổ chức học tập và 
đổi mới trong tổ chức.

Tôi có kinh nghiệm giảng dạy rộng rãi và giám sát điều hành của chính sách 
học tập, giảng dạy và học tập chất lượng, công nhận và hỗ trợ sinh viên, với 
trách nhiệm cho đội ngũ giảng viên và chuyên nghiệp. Sự nghiệp của tôi đã 
đưa tôi đến qua năm quốc gia khác nhau, tích lũy kinh nghiệm trong giao 
tiếp với người dân của các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau.

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đi du lịch, làm album ảnh kỹ thuật số, video, xem phim và đọc sách.

Tôi tin rằng trong việc chỉ sinh viên hướng tới tự định hướng và tự-động lực như các trình điều khiển tốt 
nhất cho sự phát triển cá nhân, mà còn cung cấp các chương trình men, hướng dẫn để hành động của 
họ theo sau sẽ là người chịu trách nhiệm.

Trong thời gian rảnh tôi tận hưởng thiên nhiên - nguyên sơ hơn ở dạng tốt hơn - cũng như một số các 
hoạt động ngoài trời mạo hiểm hơn. Tôi cũng thích nhiếp ảnh, kể chuyện tốt trên mọi phương tiện và 
mày mò với công nghệ.

Nhân viên mới
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Ông Gabriel Chua, Giảng viên Cao đẳng TMC

Tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của tôi với TMC Academy vào tháng 7 năm 
2015.

Học tập có thể là phần thưởng riêng của nó, và nó là một trong những hy 
vọng của tôi là học sinh phát triển để thấy điều đó. Là một giáo viên tôi tạo 
điều kiện học tập thông qua tiếng Anh và Nhân văn bằng cách trình bày một 
loạt các quan điểm để sinh viên có thể tham gia vào tư duy phê phán và 
được trao quyền để đưa ra quyết định của riêng mình.



THÔNG TIN
TRƯỜNG
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Trường Ngôn ngữ Hawthorn
Trường Ngôn ngữ Hawthorn cung cấp một môi trường hoạt động 
thú vị và cho mỗi học sinh. Tại Hawthorn, giảng dạy theo nhóm 
nhỏ, tập trung vào các kỹ năng nói và viết để giúp học sinh cải 
thiện sự lưu loát của họ bằng cách sử dụng tiếng Anh một cách tự 
nhiên. Những bài học được hỗ trợ bởi các hướng dẫn thường 
xuyên và thực hành làm bài thi để đảm bảo rằng học sinh học 
trọng điểm của ngữ pháp và từ vựng. Mỗi tuần, sẽ có một buổi 
chiếu phim thường xuyên, nơi học sinh làm quen với ngôn ngữ 
tiếng Anh và văn hóa thông qua quan sát và thảo luận về những 
bộ phim tiếng Anh mới nhất. Các câu lạc bộ sinh viên khác khuyến 
khích học sinh phát triển các kỹ năng tiếng Anh của mình thông 
qua các cuộc trò chuyện, trò chơi chữ và các hoạt động khác. Sau 
các hoạt động của các câu lạc bộ, thực hành và hướng dẫn thi đã 
hoàn tất, sinh viên có thể sử dụng Student Resource and Learning 
Centre (SRLC) để phát triển các kỹ năng của mình hơn nữa. Trong 
SRLC, sinh viên có thể sử dụng nhiều sách, bài tập trực tuyến và các 
vật liệu khác để thực hành nói, nghe, viết và đọc của mình. Học 
sinh gặp khó khăn trong các nghiên cứu của họ được tư vấn cá 
nhân và đưa ra các nhiệm vụ phụ để hoàn thành ở các SRLC và 
trong thời gian riêng của họ. Học sinh đang tích cực khuyến khích 
đọc bộ sưu tập các cuốn sách tiếng Anh chuyên gia trong các Thư 
viện TMC trong kỳ nghỉ của họ. Những cuốn sách này bao gồm các 
độc giả từ khóa bắt đầu đến khóa học Anh văn nâng cao, và cũng 
có nhiều tiểu thuyết tiếng Anh-ngôn ngữ đồ họa, kinh điển của 
tiểu thuyết, hướng dẫn nghiên cứu và sách giáo khoa.

Trong khoản thời gian học tập tại Hawthorn, đó là những chuyến 
du ngoạn và các chuyến đi ngoài khuôn viên trường TMC để sinh 
viên sử dụng tiếng Anh của họ trong một loạt các tình huống thực 
tế. Các chương trình giảng dạy Hawthorn được thiết kế để cân 
bằng giáo dục và hưởng thụ một cách hoàn hảo để sinh viên học 
hỏi và phát triển sự lưu loát tiếng Anh của mình trong một môi 
trường nuôi dưỡng tốt.

Tại sao không đến và cùng chúng tôi? Để biết thêm thông tin về các trường ngôn ngữ Hawthorn, vui lòng truy cập 
http://www.tmc.edu.sg/hawthorn-now.

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 như 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.


