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TMC ACADEMY HỢP TÁC CÙNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC IDP
AUG 25
Biên bản ghi nhớ được kí giữa TMC Academy và IDP đánh dấu một
bước đi của TMC Academy trong việc tiếp tục phát triển trên con
đường cung cấp một môi trường giáo dục chất lượng cho tất cả các
sinh viên. Thông qua việc hợp tác, TMC Academy được bổ nhiệm
làm đại diện chính thức của IDP IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh
quốc tế), một bài kiểm tra tiếng anh được công nhận toàn cầu.

Ms Shania Kim (Left) and Ms Yeow Cheng Khim (right)

Ms Shania Kim (left) and Dr. Chin Kon Yuen (right)

IELTS là gì ?
Bài kiểm tra tiếng anh quốc tế thông dụng & quan trọng nhất
Công nhận bởi nhiều hơn 10,000 tổ chức ở hơn 140 đất nước trong lĩnh vực học tập, làm
việc và nhập cư
Sự lựa chọn giảng dạy (yêu cầu đầu vào của hầu hết các khóa học) & đào tạo chung
Bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
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LỄ ĐỊNH HƯỚNG TÂN SINH VIÊN TẠI CÔNG VIÊN TỰ NHIÊN BOTANIC, SINGAPORE
AUG 5
Vào ngày 29/07, Chúng tôi đã bắt đầu ngày lễ định hướng tân sinh viên ngày đầu tiên bằng việc giới thiệu
thông tin về trường TMC. Hầu hết các tân sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau, nhân viên hỗ trợ sinh
viên dành nửa ngày để hướng dẫn các tân sinh viên về khuôn viên nhà trường cũng như các khu vực tiện
ích xung quanh trường.

Lễ định hướng tân sinh viên tiếp tục ngày thứ 2 vào buổi sáng ngày 05/08 tại công viên tự nhiên Botanic.
Được tổ chức bởi thành viên của hội học sinh, các bạn sinh viên đã có một ngày với các hoạt động bổ ích
tại công viên Botanic, một công viên lâu đời tại Singapore và được UNESCO công nhận.
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ABSS BỮA TỐI THƯỜNG NIÊN VÀ CUỘC THI PHA CHẾ COCKTAIL CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
AUG 30
Cuộc thi pha chế Cocktail Châu Á Thái Bình Dương
lần thứ 26 do Hiệp hội khách sạn Singapore đưa ra
đã được tổ chức tại bữa tối hàng năm của Hiệp hội
pha chế Singapore (ABSS) tại khách sạn Holiday Inn.
Là một đối tác thân thiết của ABSS, Học viện TMC đã
được mời tham dự sự kiện.
Sinh viên cao đẳng quản trị du Lịch và quản lý du
lịch của TMC ACADEMY cũng hỗ trợ trong việc lên
kế hoạch và thực hiện sự kiện này trong khuôn khổ
cam kết của TMC-ABSS Youth Wing.

TMC ACADEMY – CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO WSQ
AUG 30
TMC Academy hiện tại là trung tâm đào tạo WSQ
được công nhận (dành cho công chúng hoặc đào
tạo nội bộ), trực thuộc SkillsFuture Singapore (SSG).
Chứng nhận này được cấp vào ngày 28/08/2017 và
có hiệu lực 2 năm. Khóa học đào tạo đầu tiên sẽ bắt
đầu vào tháng 11/ Tháng 12 năm nay.

Chứng chỉ Kỹ năng Lực lượng Lao động
Singapore (WSQ) là một hệ thống chứng
chỉ quốc gia - một hệ thống giáo dục và
đào tạo liên tục được tích hợp và mạnh mẽ.
Được thiết kế để xây dựng năng lực ngành
công nghiệp, nó được thành lập trên thực
tiễn quốc tế tốt nhất và xác nhận bởi các
ngành công nghiệp và người sử dụng lao
động. WSQ phục vụ cho người lao động
trưởng thành có nhu cầu đào tạo đa dạng;
nó cung cấp một loạt các chứng nhận và
trình độ khác nhau, từ chứng chỉ đến bằng
tốt nghiệp.
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KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO
AUG 31
TMC ACADEMY đã tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo trong một buổi sáng bằng các hoạt động liên kết nhóm.
Đó là một cơ hội tuyệt vời cho cả giáo viên và nhân viên hỗ trợ để thư giãn cơ bắp của họ trong khi có thể
giao lưu với các đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau trong các trò chơi thể thao như Bóng đá Bắn
cung ...vv

Sau tất cả những giọt mồ hôi và tiếng cười, nhân viên đã tập trung cho một bài phát biểu của Bà Yeow, Chủ
tịch HĐQT của Học viện TMC. Bà đã nói về những giá trị cốt lõi của TMC về Tính chuyên nghiệp, Sự thân
thiện, Sự cải tiến liên tục và Trao quyền, và cách cô ấy vui mừng khi thấy nó được thể hiện giữa các đồng
nghiệp trong buổi sáng ngày hôm đó. Bà Yeow cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một lối sống tích
cực và lành mạnh trong công việc và sự tham gia của TMC trong việc thúc đẩy phong trào này. Đáng chú
ý nhất là chúng tôi đã được mời đến phát biểu tại Đại hội Y tế Thế giới thường niên lần thứ 15, chia sẻ sự
tăng trưởng của chúng tôi trong chuyến đi lao động lành mạnh này.
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HỘI NGHỊ THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ Y TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 2017
SEPT 6

Hội nghị về An toàn và Y tế Toàn Cầu là gì?
Hội nghị An toàn và Y tế Toàn Cầu tại nơi làm việc là cơ sở để trao đổi thông tin và quan điểm với các
chuyên gia về an toàn và vệ sinh lao động, đại diện của các doanh nghiệp và công nhân (đối tác xã
hội), các nhà hoạch định chính sách ở các chính phủ và các cơ quan công quyền, hoạt động trong
lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động.

Như Thủ tướng Lee Hsien Loong đã kêu gọi người Singapore áp dụng lối sống lành mạnh và năng động
trong cuộc Họp mặt Quốc gia mới nhất, Singapore cũng đã tổ chức Đại hội Thế giới XXI về an toàn và vệ
sinh lao động 2017. Đại hội 4 ngày này được tổ chức bởi Bộ Lao động (MOM) cùng với Hiệp hội An sinh
Xã hội Quốc tế (ISSA) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Thủ tướng Lee Hsien Loong cũng được mời làm
khách mời danh dự.

Từ trái qua phải: Ông Sim Beng Khoon, Bà Dame Carol Black, Tiến sĩ Chin Kon Yuen,
Bà Pamela Gana và Ông Kim Pong
Hội đồng Xúc tiến Sức khoẻ Singapore (HPB) phụ trách hội thảo có tiêu đề “Đưa các chương trình sức
khoẻ và an toàn có hiệu quả cho người lao động khi họ bước vào cửa” vào ngày 6 tháng 9 năm 2017. TMC
Academy vinh dự được HPB mời như một diễn giả để chia sẻ kinh nghiệm trong phân khúc ‘Nuôi trồng môi
trường làm việc lành mạnh - Hành trình của một doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phúc lợi của công nhân’.
Tiến sĩ Chin, Chủ tịch điều hành, đại diện cho TMC Academy tại hội nghị chuyên đề.
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CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO 2017
SEPT 11
Tháng 9 năm 2017, sự kiện được tổ chức tại Vịnh Marina, một tháng bận rộn cho các thành viên Chương
trình Học viện IPRS của TMC Academy Học viện Quan hệ công chúng Thái Lan, khi họ tham dự một loạt các
sự kiện và các cuộc thăm viếng ngành công nghiệp, với TechInnovation 2017 Trung tâm Hội nghị và Triển
lãm Sands.

TechInnovation là sự kiện môi giới công nghệ hàng đầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ (IPI) Singapore tổ chức.
Sinh viên của chúng tôi đã làm việc cùng với Cơ quan PR Pinpoint để chuẩn bị cho các đại biểu cho các
cuộc phỏng vấn truyền thông của họ.

YOW! 2017 HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
SEPT 19
Sinh viên cao đẳng nâng cao CNTT, Sophia, tình nguyện viên trong YOW! 2017 Hội nghị Nhà phát triển
phần mềm được tổ chức tại Singapore từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 năm 2017. Ngoài việc đóng gói túi
hội nghị, trợ giúp người tham dự trong quá trình đăng ký, hỗ trợ người tham dự và người thuyết trình trước
/ giữa / sau phiên, thu thập phản hồi sau mỗi buổi và thực hiện công việc quản trị cơ bản, Sophia đã có cơ
hội tham gia hội nghị 2 ngày, tham gia hội thảo và gặp gỡ mọi người trong ngành.

Sophia (thứ hai từ bên trái), Tình nguyện trong YOW! Hội
nghị 2017

YOW! Hội nghị Nhà phát triển Phần mềm 2017 @ SG

Marketing & Business Development Division
2017 TMC Academy
www.tmc.edu.sg • events@tmc.edu.sg

TMC Academy | Reg No. 201003953Z | Reg Period: 20 May 2014 to 19 May 2018

TMC ACADEMY CHÀO MỪNG HỌC SINH TIẾNG ANH THÁI LAN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
HỌC HÈ
SEPT 28
Các bạn học sinh đến từ Trường Tiểu học Boriboon Wittaya ở Thái Lan, và bắt đầu khóa học hè tại TMC
Academy.
Học sinh từ 7 đến 12 tuổi tham dự chương trình 4 ngày với 2 giờ học hàng ngày. Vì tiêu đề “Học tiếng
Anh theo cách vui vẻ” cho thấy, các lớp học được thiết kế đặc biệt để thu hút sinh viên và cho phép họ
tiếp cận ngôn ngữ một cách vui vẻ và sáng tạo. Ngoài các hoạt động của lớp, học sinh được đưa ra ngoài
trời tại sân bóng rổ mới được xây dựng cho các trò chơi tương tác. Thông qua các trò chơi, học sinh được
khuyến khích nhận những từ mới trong môi trường không căng thẳng, điều này chứng tỏ hiệu quả với
những người học trẻ.

Học sinh được chia thành các nhóm cho các hoạt động
ngoài trời

Trong Học viện TMC, các lớp học không phải lúc nào cũng
ở trong lớp!

Khi nói đến việc học tiếng Anh cơ bản, thẻ flash là sự lựa
chọn tốt nhất

Làm kỳ nghỉ của bạn có ý nghĩa, cải thiện tiếng Anh của
bạn!
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Học viện TMC hoan nghênh bạn!

Chương trình kết thúc với một buổi lễ trao chứng chỉ, trong đó mỗi học sinh nhận được Giấy chứng nhận
Tham gia, một cảm giác thành tích mà họ có thể mang về nhà cho cha mẹ của họ!

About TMC Academy
TMC Academy was established in Singapore in 1981. It offers widely recognized courses in various
disciplines including Accounting & Finance, Business & Management, English Language, Hospitality &
Tourism Management, Infocomm Technology, Mass Communication and Psychology & Counselling.

VISION

The leading academy that develops successful and high performance graduates.

MISSION

We commit to delivering high quality courses with industry relevant skills and knowledge in a nurturing
environment.

CORE VALUES

Professionalism – we uphold the highest standards of ethics, accountability and transparency
Affinity – we value relationships and see ourselves as a family that constantly supports and stands by
one another
Continuous Improvement – we are uncompromising in our pursuit for excellence and strive to re-invent
ourselves to stay relevant
Empowerment – we are ambassadors of our brand and each and everyone of us is responsible for
creating an enriching and inspiring TMC experience
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