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March 2015 Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Nhân viên TMC tổ chức Tết Nguyên đán tại khuôn 
viên Bishan vào ngày 16 tháng 2 năm 2015. Họ tụ 
tập tại giảng đường  tầng 4 và một số đã mặc áo đỏ, 
màu tượng trưng cho cuộc sống, năng lượng và sự 
thịnh vượng cho năm tới. Hiệu trưởng của chúng 
tôi, Tiến sĩ Chin Kon Yuen, gửi lời chúc mừng năm 
mới với các nhân viên và đưa hai quả quýt và một 
bao lì xì đỏ cho mỗi nhân viên. Tiếp theo đó là một 
bữa tiệc BBQ xa hoa được tổ chức tại khôn viên của 
trường.

Sau buổi thưởng thức trà, các sinh viên KNU tiến hành một cuộc khảo sát nhanh chóng để thu thập các phản 
hồi của người tham dự dựa trên kiến thức và sở thích của họ đối với các loại trà của Hàn Quốc.

Tết Nguyên đán

Buổi nếm trà của sinh
viên đến từ Đại học Quốc gia

Kangwon, Hàn Quốc

Góc Du
Khách

Sáu sinh viên đến từ một trường đối tác của TMC tại 
Hàn Quốc- Đại học Quốc gia Kangwon (KNU) đã đến 
thăm khuôn viện trường Bishan vào ngày 26 tháng 
1 năm 2015 và tổ chức một buổi thưởng thức trà 
Hàn Quốc cho tất cả các nhân viên và học sinh TMC.

Họ thiết lập một gian hàng tại tầng 1 và giới thiệu 
các loại trà khác nhau của Hàn Quốc và các món ăn 
nhẹ. Họ cũng có một cuộc biểu diễn pha các loại trà 
Hàn Quốc khác nhau và phục vụ cho nhân viên và 
học sinh TMC. Các thành viên Câu lạc bộ Sinh viên 
TMC cũng tham gia và giúp đỡ nhiệt tình trong việc 
phục vụ các loại trà và thức ăn nhẹ cho
những người tham dự.
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Hoạt động
của Sinh Viên

Ngày 19 tháng 2 năm 2015, ngày đầu tiên của Tết 
Nguyên đán, Tiến sĩ Chin mời cả sinh viên và nhân 
viên tập hợp tại nhà của mình. Họ đã có một buổi 
tiệc vui vẻ cùng với nhau và thưởng thức các loại 
bánh kẹo mừng năm mới và thưởng thức buổi ăn 
trưa tự chọn. Điểm nổi bật của buổi họp mặt là 
phong tục 'Lo Hei' hoặc 'Yu Sheng' trong dịp Tết 
Nguyên đán, để làm hài lòng và hứng thú các vị 
khách mời, đặc biệt là những người tham dự lần 
đầu tiên.

'Yu Sheng' được phục vụ như một món khai vị để mang lại may mắn cho năm mới. Gia đình và bạn bè tụ tập quanh bàn 
và quăng các thành phần được cắt nhỏ như cá sống và rau quả như cà rốt và bắp cải vào không khí bằng đũa và nói lời 
chúc tốt lành để đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới thịnh vượng. Người ta tin rằng tung các thành phần thì vận 
may của bạn sẽ càng lớn.

Học viện TMC đón nhận nồng nhiệt một đoàn 
học sinh mới nhập học trong tháng 1 năm 2015.

Ngoài các buổi họp báo chính thức về các vấn đề 
học thuật và hành chính quan trọng, Hội Sinh 
viên TMC tổ chức một loạt các trò chơi thú vị và 
hoạt động nhóm để chào đón các sinh viên mới  
đến với đại gia đình TMC của chúng tôi. Cùng với 
đội ngũ nhân viên TMC, các thành viên Câu lạc 
bộ sinh viên đá góp sức với các sinh viên mới để 
giúp họ giải quyết một cách nhanh chóng và 
điều chỉnh cuộc sống sinh viên mới tại TMC.

Lời cho sinh viên mới của chúng tôi, chúng tôi 
rất vui mừng được bạn đến với học viện TMC; 
chúng tôi mong muốn được nhìn thấy bạn trong 
khuôn viên trường trong những tháng sắp tới!

Tết Nguyên đán

Buổi định hướng cho sinh viên
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Học viện TMC đã vinh dự được mời hưởng ứng 
trong các dịch vụ cộng đồng của Lễ hội 
Ultimate Hawker Fest được tổ chức bởi TOUCH 
Community Services. Đây là một tổ chức từ 
thiện phi lợi nhuận. Sự kiện từ thiện được tổ 
chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2014 tại 
Suntec Singapore Convention & Exhibition 
Centre.

Lễ hội thu hút khoảng 3.000 người mua phiếu 
để mua thực phẩm từ các quầy bán hàng nổi 
tiếng khác nhau bao gồm các hạng mục như 
súp thịt sườn heo, bánh bột chiên, gỏi cuốn 
truyền thống, súp cá sấu thảo dược, nước yến, 
mì tôm, mì cá viên, bánh hấp, cơm gà,cơm vịt 

quay và thịt heo quay. Du khách rất thích thú với không khí và tận hưởng đã một thời gian tuyệt vời.

Hơn 50 sinh viên và nhân viên TMC đã tình nguyện giúp đỡ trong các vai trò khác nhau bao gồm cả việc hỗ trợ các 
chủ gian hàng trong việc thu thập các phiếu mua hàng, trả lại khay cho chủ sở hữu gian hàng và phát hành các 
sticker cho các khách hàng để theo dõi số lượng người tham dự sự kiện này. Sáu trong số các sinh viên khoa du lịch 
khách sạn của chúng tôi đã được đặc biệt chọn cho công việc sắp xếp bàn an khách mời vinh dự VIP và họ cũng 
phục vụ thực phẩm cho các khách VIP. Tiến sĩ Chin Kon Yuen, hiệu trưởng, đã lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương  
từ ông Chan Chun Sing,Bộ trưởng Social and Family Development.

Lễ hội  đã kết thúc lúc 5 giờ chiều và tất cả các phiếu mua hàng đã được bán vì một yếu tố tốt.

Các cựu sinh viên đã không bị lãng quên trong mùa Tết 
Nguyên đán và họ đã có cuộc gặp gỡ thân mật được tổ chức 
bởi tiến sĩ Chin tại nhà riêng của mình vào ngày 21 tháng 2 
năm 2015. Họ đến để gặp gỡ bạn bè cũ  và trao đổi lời chúc 
mừng năm mới với nhau. Họ đã được thưởng thức một bữa 
ăn trưa tự chọn rất tuyệt vời ngon cũng như các loại bánh kẹo 
chào đón năm mới và tung 'Yu Sheng' cho sự thịnh vượng và 
sức khỏe tốt, tất cả thêm vào lời chúc tốt đẹp cho năm mới. 
Nó thực sự là một dịp vui vẻ để có thể kết nối các cựu sinh 
viên của chúng tôi trong mùa lễ hội này.

Lễ Hội Ultimate
Hawker Fest 2014

Tết Nguyên đán

Hoạt động
của cựu Sinh Viên
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Cựu sinh viên TMC mừng Giáng sinh cuối năm 
bằng cách tổ chức một sự kiện ở Santa cho các 
cư dân viện dưỡng lão Lee Ah Mooi Old Age 
Home vào ngày 21 tháng 12 năm 2014. Một 
nhóm 20 tình nguyện viên bao gồm Ủy ban Cựu 
sinh viên TMC, cựu sinh viên, học sinh và nhân 
viên TMC đã đến Học viện TMC từ rất sớm để 
giúp đóng gói 100 phần quà đó sự đóng góp 
hào phóng từ các cựu sinh viên thành viên, sinh 
viên và nhân viên bao gồm các nhu yếu phẩm 
hàng ngày như gạo, dầu, thực phẩm khô, tã giấy 
người lớn cũng như đóng góp tiền mặt của 
S$534 cho các cư dân Old Age Home.

Các tình nguyện viên đã đến thăm mỗi cư dân 
tại chỗ ở của họ. Bên cạnh việc trao tặng các 
phần quà cho từng người, họ còn tiếp xúc nói 
chuyện với các cư dân; chủ yếu là thông qua các 
ngôn ngữ bản địa, và đó cũng là một thách thức

đối với hầu hết các tình nguyện viên. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của y tá và các tình nguyện viên biết tiếng địa phương, tất cả mọi 
người đều có thể giao tiếp và lắng nghe một số cư dân chia sẻ câu chuyện của họ. Sau cuộc gặp gỡ thân mật, các cư dân đã được 
mời ăn tráng miệng và đồ ăn nhẹ truyền thống được đặc biệt mang tặng với Ủy ban cựu sinh viên. Các tình nguyện viên cũng đã 
tiến hành một buổi karaoke hát cùng với những cư dân. Sự kiện đã kết thúc với chuyến thăm bất ngờ của ông già Noel và cô  
Santarina (do các tình nguyện viên hóa trang).

Sự kiện Santa là một thành công lớn! Nhờ sự nhiệt tình của nhóm tình nguyện viên và sự vui vẻ của các cư dân đã làm cho sự kiện 
hoàn thành tốt đẹp. Nó thực sự là sự kiện có ý nghĩa và khó quên của cách thức '"trao tặng" dành cho tất cả các tình nguyện viên.

Thăm Nhà Dưỡng lão

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 rộng rãi 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.


