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Thứ 6 ngày 17 tháng 6, 32 học sinh và giáo viên từ TMC College tham gia 
vào buổi tham quan viện khoa học Singapore. Học sinh có mặt tại trường 
trước khi đi xe buýt 2 tiếng đến viện khoa học. 

 

Mục đích của chuyến tham quan để học sinh có thể hiểu được ý nghĩa của 
vật lý và cách nó được áp dụng  -  theo đúng giáo trình học tập. Đây là 
chuyến đi có ý nghĩa đối với những học sinh sắp tốt nghiệp vì các bạn có 
thể áp dụng điều đã học vào thực tế.  

 
Triển lãm cũng phục vụ để mở rộng kiến thức chung ví dụ như kinh nghiệm 
bay thực tế và mô hình mô phỏng roller-coaster. Xem những phát triển 
trong kĩ thuật quân sự và chứng kiến sự nguy hiểm của tự nhiên như là cơn 
lốc lửa. Kết thúc chuyến tham quan là bộ phim ngắn về biển đổi khí hậu và 
thảo luận về sự nóng lên của toàn cầu cũng như vai trò của mỗi người 
trong việc bảo vệ hành tinh này. Sự tiếp cận này không chỉ có giá trị bảo vệ 
những nguồn năng lượng có giá trị trong tương lai mà còn ảnh hưởng trực 
tiếp đến những thói quen không tốt của học sinh đối với môi trường  

 
Chuyến đi này cũng phục vụ mục đích gắn kết các học sinh. Trước khi rời khỏi 
nhà trường vào buổi sáng, học sinh đã được phân nhóm để học sinh có cơ 
hội cộng tác với những người khác mà họ không thường tương tác với. Đội 
trưởng cũng đã được chỉ định cho từng nhóm. Điều này như một cơ hội cho 
học sinh thể hiện khả năng lãnh đạo.  
Mặc dù trời mưa đột ngột, các sinh viên đã có một ngày vui vẻ khi tham gia 
vào các hình thức hoạt động khác nhau. 



 nEbO--- Hội Nghị Doanh Nhân Trẻ 2016  
 
 

Hội nghị doanh nhân trẻ (YES) là hội 
nghị thường niên tổ chức bởi 
nEbO (thanh niên tuổi từ 17 --- 
25). Năm nay chủ đề là  ‘‘Mở Ra 
Cánh Cửa’’. Điều này là để khuyến 
khích các địa phương của chúng 
tôi các doanh nhân đến được để 
có một tư duy toàn cầu và đi vào 
vị trí toàn cầu thuận lợi của 
Singapore. 
 
4 đại sứ NEBO đại diện của 
TMC, Cindy, Estelle, Cyril và 
Raven thay mặt TMC 
Academy tham dự vào sự kiện  
YES 2016. Bên trên là ảnh kỉ 
niệm chụp cùng với đại diện 
của nEbO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tứ trái qua phải: Cindy, Estelle, nEbO advisor, Cyril, Raven 

Qua sự kiện lần này, các đại diện không chỉ tiếp xúc với lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng cũng 
khám phá những triển vọng tương lai của họ với NEBO. 

 

Cyril (Đội trưởng) chia sẻ suy nghĩ về YES 2016! 
 

‘‘Trước khi tham dự YES 2016, Tôi không có một khái niệm cụ thể về doanh nghiệp. Tôi đã học được rằng 
để một doanh nghiệp hoạt động,  rất nhiều vấn đề khó khăn nó sẽ phải đối mặt. Bài học lớn nhất từ YES 
2016 is that: để thành công, thì đừng bỏ cuộc dễ dàng’’. 

 

Phần mà tôi thích nhất trong YES 2016 là khi ông Justin Chou chia sẽ câu chuyện: Greendot bắt đầu ra như 
là một doanh nghiệp nhỏ lấy cảm hứng trong thời gian học của ông và dần dần trở thành doanh nghiệp 
thành công và thành lập như ngày hôm nay. YES 2016 cũng cung cấp cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời để 
gặp gỡ bạn bè mới từ các trường cao đẳng khác nhau. Thông qua 3 ngày hội thảo, tất cả chúng ta đã đạt 
được những hiểu biết mới, kiến thức, rèn luyện những tình bạn mới, mở rộng mạng lưới của chúng tôi.  
 

Tôi đang rất mong chờ YES 2017 và cũng mong muốn nhiều học sinh TMC tham dự cùng mình  



TMC Bowling 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a  

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, khoảng 50 học sinh TMC , nhân 
viên và cựu sinh viên tụ họp tại Kallang Bowl. Đây là sự kiện 
được tổ chức bởi TMC Alumni & TMC Student Club. 

 

Sau khi thưởng thức buffet, tất cả mọi người đã rất vui mừng để 
bắt đầu giải đấu bowling. Có 5 thành viên trong mỗi đội, 3 đội 
bóng hàng đầu với tổng số điểm cao nhất trong 1 trò chơi duy 
nhất giành được giải thưởng hấp dẫn. Rất thú vị khi xem các sinh 
viên, nhân viên và các thành viên cựu sinh viên hưởng ứng trò 
chơi và cổ vũ cho nhau.. 

 

Giải Nhất: TMC Alumni Team 
Đội chiến thắng đạt được  524 điểm! Mỗi thành viên 
được thưởng $30 phiếu giảm giá Isetan  

 

Giải Nhì: TMC Student Team 
Đạt được 517 điểm , mỗi thành viên đươc thưởng $20 phiếu 
giảm giá Capitaland Mall ! 

 

Giải Ba: TMC Staff Team 
Đạt được 488 điểm ! mỗi thành viên đươc thưởng $20 phiếu  
giảm giá Cold Storage  



Chuyến Đi Thực Tế Tại Khách Sạn Naumi 
 

 
Vào ngày 27 tháng 6, Sinh viên cao đẳng nâng cao 
chuyên ngành Quản lý khách sạn, du lịch và giải trí đã có 
chuyến đi thực tế tại khách sạn Naumi để hiểu them về 
sự hoạt động và quản lý của khách sạn. Sinh viên khởi 
hành từ trường TMC tới khách sạn Naumi tại đường Seah. 
Sau khi được chào đón bới ngày John-Nathan Chan, các 
sinh viên được đưa đi vòng quanh khách sạn.  

 

Quầy lễ tân, hồ bơi,  phòng gym và một số phòng đặc biệt 
được tham quan.  

 

Đây là một buổi ngoại khóa hiếm có khi sinh viên được 
truyền cảm hứng bởi chính nhưng nhân viên của khách 
sạn. Đây là điều học sinh học được bên cạnh những kiến 
thức trên sách vở tại nhà trường.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN TMC ACADEMY 
 
 
Học viện được thành lập tại Singapore vào năm 1981. 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 

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 


