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của Sinh Viên

Quỹ quyên góp từ thiện cho động đất Nepal

Buổi tiễn chân sinh viên TMC-LJMU Chương trình du học hè 2015

Như chúng ta đều biết, Nepal vừa xảy ra trận động đất dẫn đến sự mất mát về tính mạng cũng như làm cho hàng triệu 
người vô gia cư và bất lực.

Để giúp những người cần được giúp đỡ này, sinh viên khoa thông tin đại chúng của chúng tôi đã tiến hành một cuộc 
gây quỹ xuyên suốt ngày 13 tháng 5 năm 2015. Họ thiết lập một gian hàng tại tiền sảnh của khuôn viên trường Bishan 
để tiếp nhận sự quyên góp từ nhân viên và học sinh TMC.

Tổng cộng, quỹ đã quyên góp được một số tiền là S $ 1,323.00, vượt mục tiêu đề ra là S $ 1,000.00 30%! Số tiền đó đã 
được chuyển đến Nepal qua Hội Chữ thập đỏ Singapore.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã giành thời gian và lòng hảo tâm quyên góp.

Ngày 21 tháng 5 năm 2015, chúng tôi vui mừng đưa tiễn các sinh viên đến Đại học Liverpool John Moores (LJMU), 
Liverpool, Anh; khóa học BA (Hons) Mass Communications and BA (Hons) Tourism, Hospitality & Leisure, để theo đuổi 
chương trình học kỳ mùa hè của họ.

Đó là cảnh tượng ấm lòng khi chứng kiến gia đình, bạn bè và nhân viên TMC đã tập trung tại sân bay Changi để chia 
sẻ sự phấn khích của học sinh và gửi lời chúc mừng thành công tốt đẹp đến các sinh viên.

Chúng tôi mong muốn tất cả các học sinh nhận được mọi điều tốt đẹp nhất nhất khi họ bắt tay vào hành trình học 
tập của mình tại LJMU!



HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI CỰU SINH VIÊN

Buổi xem phim với hội sinh viên TMC

Nghe từ sinh viên tốt nghiệp
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Ngày ngày 20 tháng 6 năm 2015, hội sinh viênTMC lần đầu tổ chức sự kiện Ngày Gia Đình cho các cựu 
sinh viên kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Hội sinh viên bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này vào tháng 4 và công việc khó khăn của họ chắc chắn 
đã được đền đáp. Hơn 80 cựu sinh viên tập trung tại các rạp chiếu phim Golden Village tại VivoCity 
cho buổi chiếu phim độc quyền Minions, một bộ phim hoạt hình hài yêu thích dành cho gia đình. 
Nhiều cựu sinh viên đưa bạn đời và con cái của  họ đi cùng; làm cho buổi chiều thứ bảy thêm nhiều 
niềm vui và tiếng cười.

Ủy ban hội cựu sinh viên cũng đã mời các thành viên Hội đồng Tư vấn TMC tham dự buổi chiếu phim. 
Ngoài ra, thư mời được mở rộng đến các thành viên của cộng đồng những người tham gia TMC 
Facebook Like và chia sẻ hoạt động cũng như nEbO, câu lạc bộ thanh niên của phong trào lao động 
(NTUC) mà TMC hiện đang cộng tác để cung cấp thanh niên với con đường giáo dục.

Tiến sĩ Chin Kon Yuen, người bảo hộ của hội cựu sinh viên TMC, gửi lời chào trước  buổi công chiếu và 
chia sẻ mong muốn của mình vươn ra tất cả các cựu sinh viên của TMC để tham gia và mở rộng gia 
đình cựu sinh viên TMC.

Để biết thêm thông tin về hội cựu sinh viên và các chi tiết đăng ký thành viên có thể được tìm thấy 
từ www.tmc.edu.sg/tmc-family/tmc-alumni. Đối với bất kỳ truy vấn liên quan đến các cựu sinh viên, 
bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại alumni@tmc.edu.sg

Ý Kiến

Ms. Nurha�zah Binte Abd Razak
   TMC Higher Diploma in Mass Communication

   (February 2015)

Tôi đã hoàn thành chương trình cao đẳng khoa truyền thông đại chúng với điểm số khá cao. 
Đây là khóa học tôi lựa chọn vì tôi mong muốn được trở thành một giám đốc nghệ thuật trong 
các phương tiện truyền thông, giải trí, quan hệ công chúng hoặc các sự kiện và các ngành công 
nghiệp nghệ thuật.

một sự kiện thể thao khu vực. Các kiến thức tôi được học trước đó từ khóa học truyền thông đại 
chúng đã chắc chắn là có lợi và nó tăng cường các kỹ năng của tôi.

Tôi rất thích mỗi khoảnh khắc của các buổi học và tôi chưa bao giờ nghỉ học. Tôi rất thích các bài 
giảng và làm việc nhóm cũng như các sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp , và sự giúp đỡ hữu ích của 
các nhân viên quản lý sinh viên, bộ phận quản lý, và thậm chí hiệu trưởng của trường. Các giảng 
viên cũng đã giúp đỡ nhiệt tình.

 Tôi hiện đang làm việc trong Hội đồng Thể thao Singapore và đã có cơ hội 
được làm việc trong sự kiện Sea Games 28 tổ chức tại Singapore vào tháng 
6 năm 2015. Đây là cơ hội của cả đời để trở thành một phần của 

Tôi biết về TMC Academy qua MENDAKI. Tôi học được rằng TMC cung cấp học bổng để giúp sinh viên Hồi giáo và hỗ trợ 
tài chính để họ được tiếp tục nghiên cứu. Tôi đã rất phấn khởi khi TMC-MENDAKI ban cho tôi một suất học bổng 100% 
cho khóa học của tôi. Học bổng đã giúp tôi rất nhiều trong mọi khía cạnh của cuộc sống của tôi

Với học bổng TMC-MENDAKI, tôi không cần phải lo nghĩ đến vấn đề tài chính căng thẳng mà tôi phải trả khi sắp đến hạn 
kỳ mỗt tháng. Tôi đã có thể thở và không lo về tài chính ngày mai và cảm thấy hạnh phúc trong tâm trí của tôi. Tôi rất 
biết ơn nhà trường đã có một đề án như vậy cho sinh viên Hồi giáo. Chương trình giúp tôi định hình hơn. Đó là tất cả là 
nhờ TMC!

Cảm ơn TMC Academy luôn ở bên cạnh tôi trên mỗi bước đường dẫn đến thành công của tôi.



Nhân viên mới

Ông Alex Lim, Giảng viên - Cao đẳng TMC

Chào Mọi Người,
Chào mừng bạn đến cuộc sống của tôi. Trong tháng 5 năm 2015, tôi bắt tay vào một 
cuộc hành trình với TMC Academy.
Trước đó, sau khi tốt nghiệp với chuyên ngành tài chính ngân hàng, tôi đã rất vui 
mừng được làm việc trong ngành tài chính, chạy đuổi theo những giấc mơ hão 
huyền của thế giới vật chất và tôi biết đó không phải những gì tôi mong đợi. Sau khi 
trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nó nhắc tôi nhớ ra đây không phải là 
những gì tôi mặc cả và chủ yếu là do sự ra đời của cuộc khủng hoảng tài chính vào 
năm 2008.
Trong việc tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, tôi quay sang các ngành công nghiệp 
giáo dục tư nhân như một sự an ủi và kể từ đó đã miễn cưỡng quay lại. Như vậy, để 
truyền cảm hứng cho các sinh viên, vào những thời điểm tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quá khứ của tôi trong 
việc biến sự nhàm chán trong lớp học đến các khía cạnh quyến rũ của thế giới bên ngoài.
Ngoài công việc, trong những ngày cuối tuần, tôi thường thư giãn với bạn bè cùng chí hướng trong việc tìm ra 
những tin tức nóng nhất trên thị trường và xã hội; tham gia vào các môn thể thao khác nhau, hoạt động xã hội và 
công việc cộng đồng. Ngày của riêng tôi, tôi thích nghe nhạc pop, đọc sách, bơi lội và sử dụng các mã máy tính 
không quan trọng. Và tất nhiên, tôi thích đi du lịch tới các điểm danh lam thắng cảnh với những người thân yêu và 
bạn bè

Nhân viên mới
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Góc Du Khách

Chuyến thăm bởi Sinh viên đến từ Myanmar

TMC Academy chào đón một nhóm du khách từ Myanmar vào ngày 26 tháng 5 năm 2015. Các giáo viên và sinh viên 
đến đây để tham quan khuông viên Bishan của chúng tôi và có một sự hiểu biết tốt hơn về chương trình chuyển tiếp 
của chúng tôi và các khóa học ngắn trong kỳ nghỉ phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp trường trung học.

Ngoài các tour du lịch trong khuôn viên trường, Giám đốc học vụ của chúng tôi, Tiến sĩ Hew Gill, đã có một buổi giới 
thiệu về TMC và chia sẻ sự kiện thú vị thú vị về du học tại Singapore. Điểm nổi bật của chuyến thăm này là hội thảo 
doanh nghiệp củaTiến sĩ Gill. Đó là một buổi hội thảo vui và nhiều tương tác, theo đó các sinh viên học được nhiều 
hơn về tiềm năng của họ trong việc trở thành một nhà doanh nghiệp và xác định các cơ hội trong nền kinh tế 
Myanmar ngày càng tăng. Các em học sinh rất thích hội thảo hấp dẫn này .

Chúng tôi chắc chắn mong muốn sẽ đón tiếp họ một lần nữa trong tương lai gần.



GIẢI THƯỞNG
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Giải thưởng của tháng dành cho giảng viên, nhân viên và sinh viên

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 như 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.

Chúng tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt của chúng tôi để những người nhận giải thưởng sau:

 Tháng 5 năm 2015

 * Giảng viên cuả tháng - ông Aaron Rao (Giảng viên - Trường IT, kỹ thuật số Truyền thông và Truyền thông)
  * Nhân viên của tháng - Ms Li Jinyan (Điều hành cao cấp - Các dịch vụ cho sinh viên)

 Tháng 5 năm 2015
 * Sinh viên của tháng - ông Mikhail Gospodarikov (Higher Diploma về Công nghệ Thông tin)
 * Sinh vien cải thiện của tháng - Ms Sherline Marlinda (Diploma of Business - Monash College)

Những giải thưởng này công nhận nhân viên xứng đáng và những sinh viên
hiển thị các giá trị cốt lõi của TMC và thừa nhận những đóng góp và thành tích
của họ.


