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Шилдэг инээмсэглэл аян

Инээмсэглэл шиг амархан хийж болох үйлдэл бусдад эерэг энерги өгч болдогыг түгээхийн тулд манай 
хүний нөөцийн албанаас 2015 оны 2 сард шилдэг инээмсэглэл аяныг зохион байгууллаа. Үүнд 
Сингапурын эрүүл мэндийн яам, ажлын байрны эрүүл мэндийн маркетингийн алба болон сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн төв хамтран ажилласан юм. 

Энэхүү аяны зорилго нь бүх ажилчидыг өдөр бүр хамгийн сайхнаараа чин сэтгэлээс нь инээмсэглүүлж 
байхад оршлоо. Бүх ажилчидыг хамгийн сайхнаараа инээмсэглэж байхад өдөр бүр бид тэрхүү агшиныг 
зургаар хадгалж үлдээж байлаа. 

Хамгийн аз жаргалтай инээмсэглэж байгаа ажилчидын зургийг аван 3 хүн шалгаруулж санал хураасан 
юм. 

Аяны “хамгийн аз жаргалтай инээмсэглэлийг харуулсан хүмүүс”-д  доорх хүмүүсийг шалгарууллаа:

1 байр – Хатагтай Li Jinyan – Оюутны албаны ажилчин
2 байр – Хатагтай Chia Jessie –График дизайнер
3 байр – Хатагтай Moon Sun – Олон улсын оффисын менежер
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АЖИЛЧИДЫН
МЭДЭЭЛЭЛ

Үргэлжилж буй эрүүл мэндийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан, 2015 оны 2 сарын 27 ны өдөр үдийн 
хоолны яриа зохион байгууллаа. Сингапурын эрүүл мэндийн яамнаас энэхүү үйл ажиллагааг 
санаачилан зохион байгуулж шүдний эмч бидэн лекц уншлаа. 

Тус үйл ажиллагааны сэдэв нь шүдээ арчлах болон амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар байсан 
бөгөөд тэгш биш шүдийг засах үр дүнтэй арга, мөн шүдээ зөв угаах болон шүдний паалангийн 
гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар байлаа. 

Хэрэгцээтэй мэдээллээр дүүрэн яриа болж өнгөрлөө.

Маш сайхан сэтгэгдэл өндөртэй өндөрлөсөн Zumba Session маань дахин 2015 оны 2 сард 2 дахь 
удаагийн Zumba Session-ыг хүний нөөцийн албанаас зохион байгууллаа. Zumba нь зүрхний үйл 
ажиллагааг сайжруулдаг ритмтэй хөгжимийг ашигладаг ба тэр хөгжим дээр аэробик хийдэг. Тус 
фитнэс нь эрүүл амьдралыг бий болгохоос гадна оролцогчидод хүүхдүүдээ өсгөхөд маш их тус
болдог. 

Эрүүл шүдний талаарх үдийн хоолны яриа

Zumba фитнэс дасгалын (Zumba Fitness Sessions)
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ЗОЧИДЫН БУЛАН

2015 оны 3 сарын 5 өдөр, Сингапурын бартендэр & ахлах үйлчлэгчдийн холбооны (ABSS) төлөөлөгч 
зочид буудал үйлчилгээний менежментийн оюутнуудтай уулзалт хийн манай сургуульд айлчиллаа. 
Холбооны нарийн бичиг ноён David Chan болон залуучуудын холбооны хэлтэсийн дарга ноён Clarence 
Ng нар уух зүйл болон уух зүйлний үйлчилгээний талаар мэдлэгтэй байх нь чухал гэдгийг оутнуудад 
тайлбарлаж өглөө. Мөн ABSS ээс оюутнуудыг уух зүйлний салбарт ирээдүйн замаа олоход тус болох 
талаар мөн тайлбарлаж өглөө. 

ABSS нь уух зүйлний салбарын менежментийн талаар сонирхож байгаа TMC оюутнуудад үнэгүй 
гишүүн болох эрхийг олголоо. Мөн энэхүү холбоо нь воркшоб зохион байгуулах бөгөөд ABSS 
залуучуудын холбооноос TMC оюутнуудыг урилгаар оролцуулахаар боллоо. Үүнд оролцсоноор жил 
бүр зохион байгуулагддаг олон улсын коктэйлын тэмцээнд оролцох эрхийг олж авах боломжтой юм. 
Зочид буудал үйлчилгээний менежментийн оюутнууд маань энэхүү боломжыг олсон нь практик 
талаасаа юм сурахад маш их тус болох юм.

Сингапурын бартендэр & ахлах үйлчлэгчдийн холбооны айлчлал 

2014 оны Сингапурын эрүүл мэндийн шагнал

ШАГНАЛ

TMC-ын бүх ажилчид эрүүл мэндийн воркшобд идэвхтэй оролцсоныг 
үнэлж 2015 оны 3 сард эрүүл мэнд хамгааллын яамнаас сингапурын 
эрүүл мэндийн алтан медал 2014-өөр шагнууллаа. Тус шагнал нь эрүүл 
мэндийн үйл ажиллагаа болон хөтөлбөрийг идэвхтэй зохион байгуулж 
ажилчидынхаа эрүүл амьдралын хэв маягт байнга тусалдаг байгууллагад 
олгодог шагнал юм.
 
TMC нь 2012 онд алтан медал, 2010 онд мөнгөн медал, 2008 онд хүрэл 
медал авч байсан. 2008 онд анх эрүүл мэндийн шагналыг авч байсан юм.
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ШАГНАЛ

Энэ сарын шилдэгүүдийн шагнал- Академик ажилтан, захиргааны ажилтан,оюутан
Доорх шагналтнуудад баяр хүргэж байна:

2015 оны 3 сар

* Сарын шилдэг багш   – Хатагтай Tan Beng Yee
           (Багш – Хууль бизнесийн тэнхим)

* Сарын шилдэг захиргааны ажилтан – Хатагтай Rebecca Liu Rui
         (Ажилтан – Оюутны бүртгэлийн хэлтэс)

2015 оны 3 сар

* Сарын шилдэг сурагч    – Хатагтай Winona Crisanta Dewi
         (Бинзесийн сургууль Higher diploma)

* Сарын дэвшилттэй сурч буй оюутан – Ноён Zhou Zidi
         (Бэлтгэл анги)

Энэхүү шагнал нь TMC гол үнэлэмжийг үйл ажиллагаа болон сургалтандаа идэвхтэй 
оролцуулж, ашиглаж байгаа  ажилтан болон сурагчдын хүлээн зөвшөөрөн урамшуулах 
зорилготой юм. 

TMC ACADEMY-ИЙН ТУХАЙ
TMC Academy нь 1981 онд Сингапур улсад байгуулагдсан. Бид та бүхэнд нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Бизнес болон менежмент, Англи хэлний сургалт, 
GCE 'O' Level, Үйлчилгээ болон аялал жуулчлалын менежмент, Мэдээллийн технологи, Хууль, Сэтгүүл зүй болон Сэтгэл зүй зөвлөгөөний хөтөлбөрүүдийг 
санал болгож байна.

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА
Амжилттай чадварлаг оюутнуудыг төгсгөж шилдэг сургууль болох.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Бид үйлдвэрлэлд тулгуурласан тухайн орчин нөхцөлд тохирсон мэдлэг боловсролыг санал болгож байна.

БИДНИЙ ГОЛ ЗҮЙЛ
Мэргэжлийн ур чадвар – Бид ёс суртахуун, хариуцлага, ил тод байдлын хамгийн дээд зэргээр баримталдаг.
Ойр байдал – Бид харилцааг эрхэмлэдэг бөгөөд бие биедээ гэр бүлийн гишүүд шиг тусалж дэмжихийг эрмэлздэг.
Тасралтгүй хөгжүүлэх – Бид хамгийн шилдэг нь байхын тулд тууштай байж мөн үргэлж өөрсдийгөө шинэчилж хөгжүүлж байдаг.
Биднийүүрэг – Бид ТМС Академийн элч нар бөгөөд бидний үүрэг бол ТМС академийг улам боловсронгүй болгож хөгжүүлэх юм.


