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May 2015 Hoạt động
của Sinh Viên

Buổi dã ngoại ngoài trời của trường Hawthorn

Hội thảo ABSS

Tại trường Ngôn ngữ Hawthorn, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến du ngoạn cho các sinh viên. Đó là một 
cơ hội tốt cho các sinh viên được giao tiếp với các bạn học của mình và đồng thời thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. 
Sau chuyến tham quan, học sinh sẽ được trao bài tập để hoàn thành dựa trên kinh nghiệm của họ tham quan. Cho 
đến nay, các sinh viên đã có cơ hội tham quan những nơi khác nhau như Trung tâm Khoa học, Snow City, Pulau Ubin, 
Sentosa Aquarium, Sở thú Singapore, Chinatown, Little India và Arab Street và họ cũng tham gia vào các hoạt động 
khác nhau như BBQ, trượt băng, bowling và đi xe đạp.

Ngoài du ngoạn, các sinh viên cũng tham gia vào các hoạt động tình nguyện như là một phần của chương trình tình 
nguyện của Hawthorn được tổ chức mỗi ba tháng. Trong một hoạt động gần đây vào tháng 3 năm 2015, các sinh viên 
đã tham gia tình nguyện tại Peacehaven Nursing.

Ngày 1 tháng 4 năm 2015, Hiệp hội Association of Bartenders & Sommeliers Singapore (ABSS)  đã tổ chức hội thảo 
đầu tiên cho các thành viên TMC-ABSS Youth Wing. Ông Luke Jones, một đại diện từ nhà cung cấp tư nhân các loại 
nước giải khát không nồng độ cồn và thành phần cocktail đã giới thiệu các loại sirô khác nhau cần thiết cho cocktail 
với chất lượng tốt nhất và cho phép các sinh viên thưởng thức hương vị của chúng. Ông cũng đã chứng minh nghệ 
thuật chuẩn bị và cách pha trộn cocktail cũng như cách xử dụng các thiết bị. Thành viên trẻ của TMC-ABSS đã có kinh 
nghiệm thực tiễn trong sự kiện này vì họ đã có cơ hội để làm một loại cocktail đơn giản và chia sẻ kinh nghiệm của 
họ với ông Jones.

Sau buổi hội thảo,  Alvin Ng- học sinh khóa Higher Diploma khoa Khách sạn và Du lịch quản lý sinh viên được chọn 
làm người lãnh đạo TMC-ABSS Youth Wing. Tất cả các thành viên sau đó đã chúc mừng Alvin Ng.



Tin tức về hoạt
động của nhân viên

đã mời một nhà giáo dục y tế tiến hành một cuộc nói chuyện xoay quanh tiêu đề 'A New Mom’s Survival Guide’ (Kiến 
thức Dành Cho Người Mẹ Trẻ). Nhà giảng thuyết nói về cách làm thế nào để chuẩn bị cho một bà mẹ làm việc công 
sở có thể xoay sở với một em bé sơ sinh và đối phó tốt với những thách thức về thể chất, tình cảm và tinh thần. Buổi 
nói chuyện đã trang bị cho người mẹ trẻ với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với giai đoạn đầu của 
cuộc sống để tận hưởng đầy đủ thiên chức làm mẹ là một người mẹ công sở.

Cả hai cuộc hội đàm đã thu hút sự hưởng ứng tích cực từ những người tham gia và họ cảm thấy rằng các thông tin rất 
có lợi.

vì họ có thể ngắm quang cảnh của công viên Bishan Ang Mo Kio Park trong khi chạy bộ. Mặc dù mệt mỏi, những người 
tham gia được tận hưởng cuộc hành trình được tổ chức kỹ lưỡng và họ đã cam kết sẽ tham gia vào hoạt động này 
thường xuyên.

Là một phần của hoạt động chăm sóc sức khỏe y tế 
của Công ty, Bộ phận Nhân sự của chúng tôi đã tổ 
chức hai cuộc hội đàm vào giờ ăn trưa cho các 
nhân viên trong tháng 3 và tháng 4 năm 2015.

Buổi trò chuyện đã được tiến hành bởi một nhà trị 
liệu âm nhạc từ Bệnh viện Đa khoa Singapore và 
nó tập trung vào các khía cạnh khác nhau bao gồm 
làm thế nào để xả stress và nạp lại năng lượng 
trong suốt thời gian nghỉ ngơi và làm thế nào để 
tạo ra âm nhạc thư giãn của riêng cá nhân của bạn.

Ở một buổi nói chuyện khác vào tháng 4, chúng tôi 

Buổi trò chuyện vào giờ ăn trưa

Một nhóm các nhân viên TMC tham gia hoạt động 
đi bộ kết hợp với đi bộ nhanh vào ngày 08 tháng 4 
năm 2015 sau khi đã nghỉ ngơi vài tháng. Một nhóm 
nhân viên tích cực đã hỗ trợ và tham gia các chương 
trình chăm sóc sức khỏe y tế của công ty để khuyến 
khích lối sống lành mạnh và các thành viên đều 
phấn khởi cho cơ hội này vì họ có thể  tham gia vào 
một hoạt động lành mạnh với các đồng nghiệp của 
họ.

Thật vậy, con đường chạy bộ rất thanh bình và 
mang lại cảm giác dễ chịu cho những người chạy bộ 

Buổi Chạy Bộ
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Góc Du Khách

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, TMC Academy chào đón một nhóm du khách từ trường Poolcharoenwitthayakhom, 
Thái Lan. Các giáo viên và học sinh đến để tham quan Bishan khuôn viên của chúng tôi và  được hiểu biết tốt hơn 
về chương trình chuyển tiếp của chúng tôi và cácckhóa học ngắn hạn phù hợp cho học sinh lớp 8-9.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm, hiệu trưởng đã trao tặng TMC một bức tranh truyền thống của Thái như là một dấu hiệu 
của sự đánh giá cao về lòng hiếu khách của chúng tôi dành cho họ.

Một nhóm học sinh tiểu học từ Fukuoka, Nhật Bản đã tham gia học viện TMC Academy  của chúng tôi hồi tháng 3 
năm 2015. Họ đến đây để tham gia khóa Tiếng Anh ngắn hạn 1 tuần.

Các sinh viên nhận thấy khóa học rất phong phú và họ rất thích những bài học.

Chúng tôi mong muốn được giảng dạy cho họ một lần nữa trong tương lai gần.

Chuyến thăm của các Sinh viên từ Thái Lan

Cuộc viếng thăm bởi sinh viên đến từ Nhật Bản
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Tin Mới

Sinh viên Singapore với tâm lý xã hội

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng TMC Academy và Singapore Psychological Society (SPS) đã ký Memorandum 
of Understanding (MOU) tại SPS Annual General Meeting vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Biên bản MOU này chính 
thức công nhận sự thỏa thuận mà sinh viên theo học khóa tâm lý học Higher Diploma in Psychology with Counselling 
và đại học khoa tâm lý học tại học viện TMC Academy có thể trở thành thành viên của Hiệp hội.

Tại lễ ký kết, đại diện SPS là bà chủ tịch Clare Yeo, và TMC Academy và đại diện TMC Academy là chủ tịch điều hành, 
Dr Chin Kon Yuen.

Tiến sĩ Chin cho biết: "Tôi rất vui mừng ký thỏa thuận này với  Singapore Psychological Society và tôi mong được 
nhiều sinh viên theo học khóa tâm lý học Higher Diploma in Psychology with Counselling và đại học khoa tâm lý học 
của chúng tôi trở thành thành viên của SPS.Nhiều người chọn để nghiên cứu Tâm lý học tại Singapore và tại học viện 
TMC Academy chúng tôi. Chúng tôi mong muốn phát triển các thành viên của SPS thông qua tất cả các khóa học tâm 
lý học và khóa đại học tâm lý. "

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.
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