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April 2015 Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Chiến dịch Nụ cười đẹp nhất

Cùng với Singapore’s Health Promotion Board và một nhà cung cấp dịch vụ tư nhân Workplace Health Promotion and 
Mental Wellness solutions, phòng nhân sự của chúng tôi đã tổ chức một chiến dịch Nụ cười đẹp nhất vào tháng 2 
năm 2015 để nâng cao nhận thức về cách thức một hành động đơn giản như việc mỉm cười có thể có một tác động 
tích cực đến mọi người xung quanh chúng ta.

Mục tiêu của chiến dịch này là để khuyến khích tất cả các nhân viên truyền tải những nụ cười sáng của họ mỗi ngày. 
Một chủ đề được giới thiệu này hàng ngày để khuyến khích họ luôn nở nụ cười tươi sáng lớn nhất.

Chúng tôi đã lấy hình ảnh tốt nhất của đội ngũ nhân viên cùng với nụ cười hạnh phúc của họ và các đồng nghiệp đã 
đưa ra các phiếu bầu để bỏ phiếu cho 3 người chiến thắng tốt nhất.

Vào cuối của chiến dịch, 3 "Đại sứ nụ cười hạnh phúc nhất" trên đã được lựa chọn:

Giải 1 -  Cô Li Jinyan, điều hành cao cấp - Dịch vụ Sinh viên
Giải 2 -  Cô Chia Jessie, thiết kế đồ họa
Giải 3 - Cô Moon Sun, Giám đốc cao cấp - Văn phòng Quốc tế
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Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Cùng với hoạt động rèn luyện sức khỏe của công ty, buổi nói chuyện vào giờ ăn trưa được tổ chức cho các 
nhân viên vào ngày 27 tháng 2 năm 2015. Buổi nói chuyện được thực hiện bởi một nha sĩ và được tài trợ 
bởi Singapore’s Health Promotion Board.

Các nha sĩ hướng dẫn về bảo trì nướu răng và vệ sinh răng miệng. Ông cũng chia sẻ với chúng tôi một số 
lời khuyên thiết thực vào việc đánh răng thích hợp và ngăn ngừa các khoang cũng như hiệu quả sử dụng 
niềng răng để chỉnh sửa hàm răng khểnh.

Buổi nói chuyện đã thực sự bổ ích và có lợi.

Được sự  phản hồi tốt, Phòng Nhân sự của chúng tôi đã tổ chức buổi tập thể dục Zumba lần hai vào tháng 
2 năm 2015 để khuyến khích lối sống lành mạnh. Zumba là một điệu nhảy aerobic sử dụng âm nhạc Latin 
lạc quan cùng với tập thể dục tim mạch. Bên cạnh việc thúc đẩy lối sống lành mạnh, các buổi tâm cũng 
thúc đẩy các thành viên tham gia liên kết với các đồng nghiệp của mình.

Buổi nói chuyện vào giờ ăn trưa về chủ đề giữ gìn răng khỏe mạnh

Buổi luyện tập Zumba
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Góc Du Khách

Ngày 5 tháng 3 năm 2015, đại diện của Association of Bartenders & Sommeliers Singapore (ABSS) đã gặp 
gỡ với các sinh viên khoa du lịch khách sạn của chúng tôi. Ông David Chan, Tổng thư ký của Hiệp hội, và 
ông Clarence Ng, Trưởng Ban Youth Wing Division, giới thiệu tóm tắt vội các học sinh của chúng tôi về tầm 
quan trọng của việc tăng kiến thức về đồ uống và các dịch vụ nước giải khát và cách kết hợp này có thể 
giúp các sinh viên theo đuổi sự nghiệp tương lai của mình trong ngành công nghiệp đồ uống trong bar.

Các thành viên ABSS cung cấp miễn phí cho các học sinh sinh viên quan tâm đến công việc quản lý nước 
giải khát TMC. Sau đó, Hiệp hội sẽ tổ chức hội thảo và sinh viên TMC tham gia ABSS Youth Wing có thể 
tham dự các phiên họp này miễn phí. Họ cũng có thể có cơ hội để tham gia vào các cuộc thi quốc gia và 
quốc tế cocktail mỗi năm. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên của chúng tôi để đạt được kinh nghiệm 
thực tiễn trong ngành khách sạn học.

Chuyên thăm Association of Bartenders & Sommeliers Singapore

Giải thưởng Y tế Singapore 2014

Giải thưởng

Để ghi nhận những nỗ lực của TMC trong việc thúc đẩy sức khỏe nơi làm 
việc cho nhân viên, Ban Health Promotion Board công bố chúng tôi đã được 
cấp một giải thưởng vàng cho giải thưởng Y tế Singapore năm 2014 vào 
tháng 3 năm 2015 . Giải thưởng này tôn vinh nhà tuyển dụng với các 
chương trình và các hoạt động nâng cao sức khỏe nơi làm việc đáng khen 
ngợi và cho họ cam kết trong việc giúp nhân viên có cuộc sống lành mạnh.

TMC đã giành được một giải thưởng vàng trong năm 2012 và một giải Bạc 
trong năm 2010. Giải thưởng Y tế đầu tiên của chúng tôi là một đồng mà 
chúng tôi thu được trong năm 2008.
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Giải thưởng

Giải thưởng tháng dành cho Giảng viên,nhân viên và sinh viên
Chúng tôi xin được chúc mừng nồng nhiệt đến những người nhận giải thưởng vào tháng 
3 năm 2015:

* Giảng viên của tháng   - Bà Tan Beng Yee
          (Giảng viên chính - Trường Kinh doanh và Luật)

* Nhân viên của tháng   - Bà Rebecca Liu Rui
         (Executive - Tuyển sinh Sinh viên)

* Sinh viên của tháng   - Bà Winona Crisanta Dewi
          (Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh)

* Sinh sinh tiến bộ của tháng  - Ông Zhou Zidi
               (Chương trình học dự bị)

Những giải thưởng này công nhận nhân viên xứng đáng và những sinh viên hiển thị các 

giá trị cốt lõi của TMC và đi xa hơn nữa trong công việc của họ.

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.


