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Хурлын сүүлийн өдөр агентлагийн төлөөлөгчид манай сити кампус болон 
оюутны байраар зочиллоо. Тус хөтөлбөр нь тэднийг сургуулийн барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмж болон программ хангамжийн талаар илүү 
ойлголттой болоход тусалдаг юм. Энэ жилийн хурал маань амжилттай зохион 
байгуулагдаж өндөрлөсөн бөгөөд агентлагууд ТМС академи болон сургалтын 
хөтөлбөрүүдийн талаар илүү өргөн ойлголттой болоход тус болсон гэж найдаж 
байна. 

Хурлын 2 дахь өдөр Mandarin Oriental зочид буудалд зохион байгуулагдсан бөгөөд 
төлөөлөгчид маань манай сургуулиас явуулдаг хөтөлбөрүүд болох англи хэлний 
бэлтгэл, AEIS, O-Level, суурь боловсрол олгох хөтөлбөр, сэтгэл судлал, үйлчилгээ 
болон аялал жуулчлалын менежмент, америкийн зэргийн хөтөлбөр мөн ирээдүйд 
эрэлттэй байх мэргэжлийн талаарх семинар сургалтанд хамрагдлаа. Зарим ТМС 
төгсөгчид болон одоо сурч буй олон улсын оюутнууд бага хуралд уригдаж 
төлөөлөгчидөд өөрсдийн сурч буй сэтгэгдэлээ хуваалцлаа. Хурлын үеэр 
агагентлагийн төлөөлөгчид нэр хүндтэй EduTrust гэрчилгээний талаар мэдээлэл 
мөн авлаа. Тухайн өдрийн орой агентлагийн төлөөлөгчид, TMC ажилчид, 
төгсөгчид болон оюутнууд жил бүр энэхүү үйл ажиллагаагаар зохион байгуулдаг 

11 сарын 13 нд Сингапурын ТМС Академиас зохион байгуулсан агентлагийн бага 
хуралд ойролцоогоор 50 дээш оюутан бүртгэж манай сургуульруу явуулдаг Орос, 
Хятад, Индонез, Солонгос, Лаос, Мяанмар, Сингапур, Тайланд болон Вытнам 
улсын агентлагын төлөөлөгчид маань ирж оролцлоо. 

Агентлагийн бага хурал
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TMC Академийн 2015 оны төгсөлтийн 

TMC төгсөгчид мөн энэ удаагийн төгсөлтийн баяраар өөрсдийн хамгийн анхны 
TMC бүтээгдэхүүнүүд болон: TMC төгсөлтийн баярын баавгай, TMC пудволк 
болон малгайтай цамцыг танилцуулсан бөгөөд пудволк цамц маань төгсөгчид 
болон зочдын дунд хамгийн их эрэлттэй байлаа. Ёслол дууссаны дараа 
төгсөгчид болон бүх зочид баярт зориулан зассан бүфэтээр үйлчлүүллээ. Бүх 
төгсөгчиддөө бүгдэд нь баяр хүргэж амжилт хүсье! 

Хамтран ажилладаг их сургуулийн төлөөлөгчид болон олон оронд хамтран 
ажилладаг агентлагийн төлөөлөгчид, ТУЗ-ын гишүүд энэхүү ёслолд маань 
оролцож төгсөж буй оюутнуудын баярыг хуваалцсан юм. Амжилттай төгссөн 4 
төгсөгчид тус бүр $1000 шагнуулж өөрсдийн амжилтыг харууллаа. 

TMC Академийн 2015 оны төгсөлтийн баяр 
11 сарын 15нд Raffles City хурлын зааланд 
болж өндөрлөлөө. Төгсөлтийн баяраар TMC 
Дипломын сургалт, TMC Higher диплом 
болон хамтран ажилладаг их сургуулийн 
дипломын сургалт, Monash коллеж, 
Greenwich их сургууль мөн Gloucestershire их 
сусургуулийн бакалаврын төгсөгчид гэх мэт 
түвшин болгоны оюутнууд диплом болон 
сертификатаа гардаж авлаа. 



Сарын шилдэг ахиц гаргаж буй сурагч

Түүнээс хойш Owen-ийн хичээлийн ирц болон сурах байдал сайжирч эхэлсэн. 
Түүний энэхүү хичээл зүтгэлийн үр дүн нь Hawthorn англи хэлний сургалтын 
дараагийн түвшиндээ ороход харагдсан юм. Энэ бол тасралтгүй хичээсний маш 
сайхан жишээ юм. Хэдийгээр түүнд одоо ч хичээж ажиллах хэрэг байгаа ч энэхүү 
байдал нь ирээдүйд амжилттай сурч чадна гэдгийг баталж өгсөн юм.

Owen Huang Chun Jie бол Hawthorn хэлний сургуулийн 
оюутан. Owen-ийн хичээлийн ирц маш муу байсан бөгөөд 
хичээлээ бүрэн давтдаггүй байлаа. Мөн хичээлдээ анхаарал 
хандуулдаггүй  зарим шалгалтаа өгч амжаагүй байсан юм. 
Owen энэ жил эхлэхээс авхуулан давхар хичээл заалган 
зөвлөгөө авсаар ирсэн.

Сарын шилдэг ажилтан

аудитийн албанд ажиллаж байгаа бөгөөд үүгээрээ өөрийн мэргэжлийн 
чадварыг харуулж байгаа чадварлаг ажилтан юм. Мөн шалгалтыг хугацаанд 
нь дуусгахын тулд багаараа шаргуу ажиллаж бүх бичиг баримтыг маш сайн 
аудитийн дагуу хянан шалгаж бэлтгэн гаргасаар байна.

Тэрээр шалгалтын дуусах хугацаа дөхсөн завгүй байсан ч 
өөрийн хариуцсан ажлаа маш сайн хийж байнга ажлаа эмх 
замбараатай явж байгааг шалган хариуцлагатай ажилладаг 
ба сүүлийн үед Кэмбриджийн олон улсын шалгалтын (CIE) 

Хатагтай Lynn Lee бол шалгалтын хэлтэсийн туслах менежер 
бөгөөд ТМС Академийн шалгалтыг төлөвлөж зохион 
байгуулдаг. 

Сарын шилдэг багш

Тасралтгүй хөгжүүлж буй тэдний ажил Сэтгэл судлал болон 
сэтгэл судлал зөвлөгөө чиглэлээр Northampton их сургуулийн 2 
шинэ зэргийн хөтөлбөрийг өөрийн сургуульд амжилттай 
оруулж ирэн эхлүүлэхэд хүргэсэн юм. 

Хатагтай Vashnarekha болон доктор Eliza нар шинэ сэтгэл 
судлалын хөтөлбөр эхлүүлэхтэй холбоотойгоор Northampton их 
сургууль болон TMC Академийн багш нартай хамтран ажиллаад 
явж байна. Түүнчлэн хөтөлбөрийн өөрчлөлт болон илүү чанартай 
сургалтаар өөрсдийн мэргэжлийн ур чадвараа харуулсан бөгөөд 
оюутнуудтай ойр дотно харьцдаг байдлаа ч мөн харуулж чадсан.
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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
ММэргэжлийн 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

TMC Academy нь 1981 онд Сингапур улсад байгуулагдсан. Бид та бүхэнд Бизнес болон менежмент, 
Англи хэлний сургалт, Үйлчилгээ болон аялал жуулчлалын менежмент, Мэдээллийн технологи, Хууль, 
Сэтгүүл зүй болон Сэтгэл зүй зөвлөгөө зэрэг төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.

TMC ACADEMY-ИЙН ТУХАЙ

TMC ажилчдийн Dinner & Dance үдэш

 “Dinner and dance үдэш ихэвчлэн завгүй байдаг бидний хувьд хамтран ажиллагсад, оюутнууд 
менежментийн албаныхантайгаа цагийг зугаатай өнгөрөөх нэгэн сайхан амралтын үдшийг 
олгодог. Хоол маш сайхан байлаа мөн хүмүүсийг хөгжөөсөн олон төрлийн үзүүлбэрүүд байлаа. 
Энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулсан бүх хүмүүст баярласан талархсанаа илэрхийлж 
байна. (онцгойлон зохион байгуулсан тоглоом болон шилдэг хувцасны шалгаруулалтанд 
оролцсон оролцогчидод баярласнаа  илэрхийлье!)” гэж бизнесийн сургуулийн манай багш Jason 
Counihan өөрийн сэтгэгдэлээс хуваалцлаа. 
ЭнЭнэхүү үдэш маань тус компанийг 1981 оноос хойш урт замыг туулж ирсэн гэдгийг сануулсан 
гайхалтай орой болж өндөрлөлөө.

Үдшийн оргил хэсэг Доктор Chin – ний бүх ажилчид 
болон төлөөлөгчидөд хандан хамтран ажиллаж байгаад 
болон компаний дараа жилийн алсын харааг 
тодорхойлолцож байгаад талархлаа илэрхийлсэн 
талархлын үг байлаа. Урт хугацааны үйлчилгээ, шагнал 
мөн оруулсан хувь нэмрийх нь талаар үйл ажиллагааны 
дундуур танилцуулсан юм.

2015 оны 11 сарын 14-нд ТМС Академийн Dinner & Dance 2015 арга хэмжээ Shangri-la Rasa 
Sentosa Resort зохион байгуулагдсан бөгөөд VIP зочид болон ажилчид гишүүд оролцлоо. 
Энэхүү арга хэмжээ маань тухайн жилийн ТМС Академийн ололт амжилт болон нөхөрлөлийг 
тэмдэглэдэг уламжлалтай. Энэ жилийн үдэш “Зуны баяр наадам” гэсэн нэртэй байсан бөгөөд 
хүрэлцэн ирсэн зочид бүгд гэгээлэг зуны өнгөтэй загварын хувцасаар гоёж хөгжилтэй тоглоом 
тоглож тоглолт үзэн азтангаа шалгаруулж цагийг өнгөрөөлөө. 
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