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2015 оны улсын коктайлны тэмцээн
Сингапурын бартендер болон зөөгчийн холбоо (ABSS) 
үндэсний коктэйлны тэмцээнийг 2015 оны 7-р сарын 
20-ноос 21-ны хооронд Амара зочид буудалд зохион 
байгууллаа. Тус тэмцээнд манай зочид буудал аялал 
жуулчлалын Higher дипломын 3 оюутан ТМС академийн 
төлөөлж оюутны ангилал болох архигүй коктэйл хийх 
төрөлд оролцлоо. Оролцогчид маань Alvin Ng Jun Qiang 
(ТМС ахлах – ABSS залуучууд), Clare Chua Xuan Qin 
болон Tiffany Ko Cheuk Yan нар байлаа.

Clare Chua Xuan Qin нь тус тэмцээнийн ялагчдын нэг 
бөгөөд тэрээр бэрсүүт жүрж, тарвас, гүзээлзгэнэ болон 
алимны жүүсийг холин шилэн стаканд хийн чимэглэсэн 
өөрийн зохиосон цэвэр “жимсний баяр” нэртэй ягаан 
ундаагаар 2-р байр эзэлсэн юм. Энэхүү ундаа нь зуны 
улиралд уухад мөн усан сан болон далайн эрэг дээр 
ганцаараа суунгаа шимтэн уухад тохиромжтой амттай 
ундаа байлаа.

Тэмцээний бас нэгэн оролцогч Alvin Ng Jun Qiang нь 
өөрийн ‘Dragonlicious’ нэртэй лайм, ананасны жүүс, 
гааны сироп, коконут жимсний холимогийг хольж хийсэн  
моктайлоороо оролцлоо. Поко шилэн стаканд хийж зүсэм 
драгон жимсээр чимэглэсэн ундаа үнэхээр гоё харагдаж 
байлаа. Хэдийгээр тэр ялагчдын тоонд ороогүй ч өөрийн 
чадвараар шүүгчидээс 90-ээс илүү оноо авч чадсан юм. 

Манай тэмцээний 3 дахь оролцогч Tiffany Ko Cheuk Yan 
байлаа. Хэдийгээр түүний “Чөтгөрийн бүжиг” нэртэй 
ундаа шагнал аваагүй ч түүний бүтээлч санаа шүүгчидээс 
алга ташилт авсан юм. Тэрээр гүзээлзгэнэ жимсний 
холимог, цэнхэр лэгоон сироп, ананасны жүүс, жүрж 
болон лаймны жүүсийг холин stemless улаан дарсны 
стаканд гайхалтай бүжгийн дарааллыг үзүүлсэн юм. 
Цитрус жимсний зуны энэхүү ундааны санаа нь содатай 
ус болон мушгиралдсан лаймаар чимэглэгдсэн байсан юм.  

Сургуулийн зүгээс эдгээр оролцогчидийг дараа жил илүү 
их амжилттай оролцоно гэж найдаж байна. Хэрвээ та өөр 
сонирхолоор коктэйлний тэмцээнд оролцохыг хүсвэл 
зохион байгуулагч баг болох TMC-ABSS Залуучуудын 
холбоотой холбогдож тэдний үйл ажиллагааг дагаарай: 
@tmc.abssyouth. 



Мяанмарын үерийн гамшигт өртсөн хүмүүст зориулсан хандивын аян
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Шинэ ажилтан АЖИЛЧДЫН
МЭДЭЭ

Sritharan Rajalakshmi (Raji), Багш - TMC коллеж

Би 2015 оны 7 сард ТМС академид орсон.
 
Миний хувьд боловсролыг амжилтын эх үндэс нь гэж боддог. Багш хүнийхээ хувьд би 
оюутнуудын давуу тал болон чадварыг нэмэгдүүлж мөн юу тэдэнд урам зориг өгдөг талаар 
олж илрүүлэхийг хүсч байна. Би тэдний сурах чадвар болон ажиллах чадварыг улам 
нэмэгдүүлж, өөртөө итгэх итгэлтэй мөн өөрийн зөн совинд итгэдэг болгохын төлөө тусалж, 
мөн тэдний сурах орчинг бүрдүүлэхийн тулд хичээнгүйлэн ажиллах болно.
 
Коллежид шинжлэх ухаан болон математик заана гэдэг маш сонирхолтой ажил. Аливаа 
асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч санаа болон сонирхолтой зүйлүүд их гарч ирнэ гэж бодож 
байна. Миний зүгээс оюутнуудад бодит ертөнцөд хэрхэн ажиллах тухай ойлголтыг өгч мөн 
өдөр тутмын амьдралдаа шинжлэх ухаантай холбоотой байх орчиныг бүрдүүлэхийг хүсэж 
байна.
 
Би оюутан бүр мэдлэг боловсрол олж авахын төлөө хүсэл тэмүүлэлтэй мөн сурах дуртай 
байгаасай гэж хүсэж байна.

Мяанмар улс сүүлийн үед маш хүчтэй үерийн гамшигт өртсөн юм. 
Энэхүү хүчтэй үер нь 2015 оны 7 сард Мяанмарт эхэлсэн бөгөөд 8 
сар хүртэл үргэлжилж олон мянган хүнийг хохироолоо.

Үерийн гамшигт өртсөн хүмүүст туслахаар манай оюутнууд болон 
бусад коллежийн оюутнууд хамтран 2015 оны 8 сарын 17-21 ны 
хооронд хандивын үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. Хандивын 
ширээг 2 кампуст байрлуулан ТМС ажилтан болон оюутнуудаас 
хандивын мөнгө цуглууллаа.

Нийт S$400 цугласан бөгөөд мөн манай оюутны хамтрагч CROWN 
боловсролын төв, үерийн гашигт өртсөн хүмүүст зориулан 
тусламжын бараа болон бусад зүйлийг хандивлалаа. 

Бүх хандив өгсөн хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр 
байна. Таны энэхүү хандив бидэн маш туслах боловч гамшигт 
өртсөн хүмүүст илүү их тус болно гэдэгт маш их итгэлтэй байна. 
Бүгдэд нь маш их баярлалаа.

ОЮУТНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



TMC-ын ажилчид 2015 оны 7 сарын 24-ны өдөр 
Дурианы баярыг тэмдэглэлээ. Ажлын хамт 
олонтойгоо хамт жимсний хаан болох Дурианыг 
идэн цагийг хөгжилтэй өнгөрөөлөө. Дурианы 
том яснаас болж хахах магадлалтай байдаг тул 
зарим нэг ажилчид бусаддаа урьдчилан 
сэргийлж ус ууж байх талаар ч зөвөлгөөгөө 
хуваалцаж байлаа.  

Дурианы баяр

2015 оны 8 сарын 19-нд хүний 
нөөцийн албанаас ширээний теннис 
сонирхогчидын бүлгэмд зориулан 
тэмцээн зохион байгууллаа. Энэхүү 
сонирхолтой бүлгэм нь ТМС ажилчид 
сонирхлын журмаар теннис тоглож 
эхлэхээс үүссэн. Энэ нь эрүүл 
амьдарлыг уриалсан компаны эрүүл 
мэндийн хөтөлбөртэй зохицдог тул 
бид дэмжиж ажилладаг.

Ширээний теннисний
тэмцээн
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ШАГНАЛ
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Сарын шилдэг багш, ажилтан, сурагч
Доорх шагналтангууддаа баяр хүргэе:

2015 оны 7-р сар

* Сарын шилдэг багш  – Ноён Ashok Kumar (Лектор – Бизнес хуулийн сургууль)

* Сарын шилдэг ажилтан – Хатагтай Citra Anggreny Darmawan (Туслах менежер – Оюутны алба)

* Сарын шилдэг оюутан   – Хатагтай Jasmine Foo (Бизнес болон санхүүгийн гүнзгий Higher Diploma)

* Сарын өсөж буй оюутан – Ноён Tim Liu Yixuan (GCE ‘O’ Level)

Энэхүү шагнал нь ТМС академи үнэ цэнэ болон өөрсдийн амжилтиар сургуульдаа
хувь нэмэр оруулсан ажилтан болон оюутнуудад олгодог шагнал юм.

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.


