
Vào ngày 13 tháng 11, hơn 50 đối tác đến từ nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Nga, Trung 
Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã tham dự hội nghị 
đối tác tổ chức bởi TMC Academy tại Singapore.  

Trong ngày đầu tiên, các đối tác được chào đón với bữa tối. Một trong số đối tác đến 
Singapore sớm hơn dự kiến được bố trí tham quan lớp học và trụ sở của trường.

 

 

Ngày thứ 2, tại khách sạn Mandarin Oriental nơi hội nghị được diễn ra, các đối tác được đào tạo 
về các khóa học cụ thể của TMC Academy bao gồm Tiếng Anh, AEIS, O level, Dự Bị, Kinh Doanh, 
Kế Toán, Công Nghệ Thông Tin, Truyền Thông Đại Chúng, Tâm Lý Học, Quản Lý Khách Sạn và Du 
Lịch và chương trình Cử Nhân của Mỹ cũng như cập nhật về xu thế tuyển dụng trong tương lai. 
Một số cựu học sinh và sinh viên của trường cũng được mời tham dự hội nghị để chia sẽ nhưng 
kinh nghiệm của họ với các đối tác của trường. Trong hội nghị, các đối tác được cung cấp những 
thông tin mới nhất về chứng chỉ giáo dục (EduTrust Certification). Vào buổi tối các đối tác cùng 
với nhân viên của TMC, cựu học sinh tham gia bữa tiệc Dinner & Dance 2 năm 1 lần của TMC tại 
Shangri-La’s Rasa – Khu nghĩ dưỡng Sentosa

Ngày cuối cùng, các đối tác đã đến thăm khuôn viên trường và kí túc xá sinh viên. Mục đích của 
chuyến thăm để hiểu rõ cơ sở vật chất của trường. Nhìn chung hội nghị diễn ra thành công tốt 
đẹp. 
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Hội nghị đối tác – Agent Conference 
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Lễ Tốt Nghiệp 2015 

Lễ Tốt Nghiệp 2015 được tổ chức vào ngày 15 tháng 
11 năm 2015 tại trung tâm hội nghị Raffles City. 
Chúng tôi đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh tốt 
nghiệp: Cao Đẳng TMC, Cao Đẳng Nâng Cao TMC, 
chương trình cử nhân trao tặng bởi các trường đại 
học đối tác: Đại Học Greenwich, Đại Học 
Gloucestershire. 

Các thành viên của hội đồng tư vấn, khách mới từ các trường đại học đối tác và đối tác 
tuyển sinh từ các quốc gia khác nhau, đã tham dự sự kiện và chứng kiến sinh viên lên bục 
nhận bằng. 4 sinh viên tốt nghiệp hạng ưu được nhân $1000 tiền thưởng cho thành tích 
xuất sắc của họ. 

Hội cựu học sinh lần đầu giới thiệu gian hàng  bày bán các sản phẩm như  gấu bông TMC, 
áo khoác TMC – Các sản phẩm nhận được nhiều lời khen của học sinh, phụ huynh và 
khách mời. Vào cuối sự kiện, các khách mời được dự buổi tiệc đứng. 
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Sinh Viên Tiến Bộ của tháng

Owen hiện tại đã cải thiện sĩ số lên lớp và thái độ học tập. Kêt quả học tập cũng được cải 
thiện và hiện tại đã lên lớp. Còn nhiều thứ Owen phải cải thiện tuy nhiên với một thái độ 
nghiêm túc, sẽ chắc chắn Owen có một quả tốt trong học tập. 

Owen Huang Chun Jie là sinh viên khóa tiếng anh - Hawthorn 
Language School. Owen có sĩ số lên lớp kém và ít khi làm bài tập. Anh 
cũng thường xuyên không chú ý trên lớp dẫn tới việc bỏ qua một số 
kì kiểm tra. Owen được tư vấn và học thêm giờ bắt đầu từ đầu năm 
nay

Nhân viên của tháng

Bà. Lynn Lee là trợ lý giám đốc của phòng khảo thí (Examinations 
Department). Bà Lynn đã lên kế hoạch cho tất cả các kì thi tại TMC  
Academy. 

Mặc dù lịch thi dày đặc nhưng Bà Lynn đã hoàn thành xuất sắc công 
việc của mình
 
Bên cạnh đó bà cũng thể hiện tinh thần chuyên nghiệp khi chuẩn bị 
đày đủ giấy tờ trong quá trình kiểm tra của Cambridge International 
Examination (CIE). 

Bên cạnh đó, tinh thần tiếp tục tiến bộ cũng được biểu dương khi 2 
chương trình cử nhân của trường đại học Northampton được bắt đầu 
giảng dạy: :”Tâm Lý Học” & “Tâm Lý Học và Tư Vấn” 

Bà. Vashnarekha & Tiến Sĩ Eliza đã làm việc chặt chẽ với các đồng 
nghiệp từ trường đại học Northampton để đảm bảo chương trình học 
“Tâm Lý Học” được giảng dạy đúng tiến độ. Một lần nữa tinh thần 
chuyên nghiệp lại được nêu cao.  

Giảng Viên của tháng
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TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
Trở thành học viện hàng đầu thết 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 kỹ năng liên quan với ngành nghề và kiến thức trong 
môi trường giáo dục. 

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 coi trọng mối quan hệ và thấy mình là một gia đình liên tục hỗ trợ lẫn nhau
Cải Tiến Liên Tục – Chúng tôi kiên quyết trong việc theo đuổi hướng tới sự xuất sắc; Phấn đấu để bắt nhịp với thời đại 
Bình Quyền – Chúng tôi là đại sứ thương hiệu của chính mình và mỗi người trong chúng tôi đều có trách nhiệm tạo 
nên dấu ấn của sự phong phú và cảm hứng đồi với 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, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, luật, truyền thông đại chúng và tâm lý học & 
tư vấn

Giới Thiệu Về Học Viện Tmc Academy 
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Giới Thiệu Về Học Viện Tmc Academy 

Bữa tiệc Dinner & Dance  2015

“Bữa tiệc D&D là thời gian tuyệt vời để thư giãn và dành thời gian cho đồng nghiệp, sinh 
viên … những người mà bình thường chúng ta quá bận để dành thời gian cho. Thức ăn thật 
tuyệt vời, có thể nói chuyện với nhiều người và xem nhiều tiết mục biểu diễn. Tôi xin cảm ơn 
tới tất cả những ai đã đóng góp để có bữa tiệc tuyệt vời này” - Jason Counihan, giảng viên 
của phân viện Kinh Doanh 

Đây là một buổi tối đáng nhớ và nhắc nhở mọi người rằng công ty đã di một quãng đường 
dài từ năm 1981. 

Một trong những điểm nhấn của chương trình tối 
hôm đó là Tiến Sĩ Chin đã đọc bài phát biểu tri ân tới 
những nhân viên, đối tác đã đóng góp vào sự thành 
công của TMC Academy. Giải thưởng dành cho nhân 
viên đóng góp lâu năm (long service awards ). 

TMC Dinner & Dance 2015 được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại Shangri-La’s 
Rasa – Khu nghĩ dưỡng Sentosa cùng với sự tham dự của khách mời đặc biệt (VIP), đối tác 
và nhân viên TMC Academy. Sự kiện được tổ chức để ghi nhớ những thành tựu và tình bạn 
ở TMC Academy trong những năm trước đó. Năm nay, chủ để  được đặt ra là “Lễ hội mùa 
hè” và mọi người  tham  sự kiện này sẽ mặc nhưng trang phục với màu sắc và kiểu dáng 
phù hợp với chủ đề năm nay, bên cạnh đó, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật và rút thăm trúng 
thưởng cũng được xen kẽ trong suốt chương trình. 


