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Cuộc Thi Pha Chế Cocktail Quốc Gia 2015
Cuộc thi pha chế cocktail quốc gia 2015, tổ chức bởi hiệp hội 
pha chế đồ uống và phục vụ rượu Singapore (Association of 
Bartenders and Sommeliers Singapore ABSS), được tổ chức 
tại khách sạn Amara từ 20th – 21st Tháng 7 năm 2015. 3 sinh 
viên Cao Đẳng Nâng Cao (Higher Diploma) từ phân viện 
Khách Sạn, Du Lịch  và Nấu Ăn đã đại diện TMC Academy 
tham dự sự kiện (danh mục đồ uống không cồn). Sinh viên 
tham dự : Alvin Ng Jun Qiang (Đội trưởng của TMC – ABSS 
Youth Wing), Clare Chua Xuan Qin và  Ti	any Ko Cheuk Yan.

Clare Chua Xuan Qin đã dành chiến thắng (hạng 3) trong 
cuộc thi này. Cô đã giới thiệu “Fruity Pleasure” là 1 sự kết hợp 
của bưởi, dưa hấu, dâu tây, nước táo và sự hòa trộn của đồ 
uống mùa hè cùng với 1 lát chanh đặt trên miệng cốc. Đây là 
1 đồ uống hấp dẫn trong mọi tiết trời mùa hè, có dùng trong 
lúc tắm nắng một mình trên bờ biển hay ở ngay tại hồ bơi.
 
Một thí sinh khác, Alvin Ng Jun Qiang, trình bày món đồ 
uống Mocktail “ Dragonlicious”  được làm từ sự kết hợp của 
nước dừa, lá bạc hà, nước dứa và nước chanh. Đồ uống được 
đổ vào 1 trái thanh long được cắt gọn gàng. Mặc dù anh 
không đạt được giải thưởng nhưng điểm số đạt được của 
món đồ uống là trên 90%.

Thi sinh thứ 3 đến từ TMC Academy là Ti	any Ko Cheuk Yan. 
Mặc dù  kiệt tác “Devil Dance” không chiến thắng bất kì giải 
thưởng nào, đồ uống được hoan nghênh bởi tất cả giám 
khảo. Cô đã tạo ra một “chuỗi nhảy múa” hấp dẫn bên trong 
cốc rượu vang đỏ bằng cách lắc đều hỗn hợp trộn nước dâu 
tây, xi-rô Legoon xanh, nước ép dứa, nước cam và nước 
chanh. Đồ uống được thêm nước soda và trang trí với 1 lát 
chanh.

Nhà trường muốn tăng số lượng thí sinh tham dự cuộc thi 
trong năm tiếp theo. Nếu bạn muốn tham gia cuộc thi hoặc 
tham dự những hoạt động tương tự , hay tham gia vào hội 
TMC – ABSS Youth Wing hoặc theo dõi (follow) chúng tôi tại 
@tmc.abssyouth.
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Quyên Góp Cho Nạn Nhân Lũ Lụt Tại Myanmar
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Sritharan Rajalakshmi (Raji), Giảng Viên - TMC College

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

Tôi tin rằng giáo dục là nền tảng của sự thành công.  Là một giáo viên, tôi mong rằng có thể 
động viên sinh viên trong việc khẳng định sức mạnh bên trong, khả năng và khám phá điều 
thật sự truyền cảm hứng cho họ. Tôi cố gắng cung cấp một môi trường học tập thú vị để 
khuyến khích học sinh tin tưởng vào trực giác của mình trong lúc bồi dưỡng sự tự tin để nhận 
ra khả năng học tập và nghề nghiệp tiềm năng của họ.

Giảng dạy khoa học và toán học rất bổ ích, với nhiều sự lí thú và giải quyết vấn vấn đề 1 cách 
sáng tạo. Nó cũng bao gồm môi trường học tập nơi mà sinh viên có thể hiểu thế giới vật lý hoạt 
động như thế nào, và kết nối các khái niệm khoa học phức tạp vào cuộc sống hằng ngày. 

Tôi hy vọng sẽ truyền tình yêu dành cho học tập cùng với nhiệm vụ về kiến thức và mong muốn 
sự vượt trội trong mỗi sinh viên.

Myanmar vừa hứng chịu một trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử. Lũ lụt 
nghiêm trọng ở Myanmar bắt đầu vào tháng 7 năm 2015 và tiếp tục tới 
tháng 8, ảnh hưởng tới hàng triệu người. 

Để góp 1 phần sức giúp cho những nạn nhân của trận lụt, Tập thể sinh 
viên và phòng tuyển sinh đã tổ chức quyên góp từ ngày 17th to 21st 
tháng 8 năm 2015.Quầy quyên góp được đặt ở cả 2 cơ sở của TMC để 
thu nhận tiền ủng hộ từ sinh viên và nhân viên của trường.

Khoản tiền quyên góp  S$400 được  chuyển tới đại diện tuyển sinh của 
trường, Crown Education, để mua những đồ dùng hằng ngày và nhu 
yếu phẩm cho các nạn nhân của trận lụt. 

Dành tới tất những người ủng hộ, Chúng tôi muốn bày tỏ sự trân trọng 
tới sự giúp đỡ của các bạn. Sự giúp đỡ này có ý nghĩa rất lớn với chúng 
tôi và có lẽ là nhiều hơn nữa đối với những nạn nhân của trận lụt. Cảm 
ơn các bạn. 



Nhân viên TMC đã có một bữa tiệc sầu riêng vào 
ngày 24 tháng 7 năm 2015. Họ đã dành thời gian 
để trò chuyện nhiều hơn với đồng nghiệp và 
thưởng thức hương vị của “ Vua của các loại trái 
cây”. Một vài người còn chia sẻ mẹo nhỏ chữa 
viêm họng bằng cách uống nước từ vỏ sầu riêng. 

Tiệc Sầu Riêng

Phòng nhân sự đã tổ chức chơi bóng 
bàn vào ngày 19 tháng 8 năm 2015 cho 
những người yêu thích bộ môn này. Họ 
là nhân viên TMC với mong muốn được 
chơi  bòng bàn thường xuyên. Hoạt 
động này cũng phù hợp với chương 
trình sống khỏe của nhà trường.  

Bóng bàn
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Giảng Viên, Nhân Viên và Sinh Viên Của Tháng
Chúng tôi trân trọng chúng mừng:

Tháng 7 2015 
• Giảng viên của tháng   - Ông Ashok Kumar (Giảng Viên – Phân Viện Kinh Doanh và Luật) 
• Nhân viên của tháng   - Bà Citra Anggreny Darmawan (Trợ Lý Giám Đốc – Phòng hộ trợ học sinh) 
• Sinh viên của tháng   - Cô Jasmine Foo (Cao Đẳng Kinh Doanh, Chuyên Ngành Kế Toán)
• Sinh Viên Tiến Bộ của Tháng - Ông Tim Liu Yixuan (GCE O Level) 

Đây là giải thưởng công nhận nhân viên xứng đáng và những sinh viên thể 
hiện được giá trị cốt lõi của TMC và sự đóng góp cũng như thành công của họ. 

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.


