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Vào tháng 12 năm 2015, chúng ta kí kết hợp tác giữa TMC Academy 
và Đại Học Changzhi, Trung Quốc để phát triển tình hữu nghị và hiểu 
biết về nhau cũng như hợp tác trong việc đẩy mạnh các chương trình 
học bổng
TMC rất mong muốn được đón tiếp nhiều học sinh đến từ trường Đại 
Học ChangZhi trong tương lai 

 Kí Kết Hợp Tác Cùng Đại Học ChangZhi, Trung Quốc

TMC nhiệt liệt chào đón khóa sinh viên mới của Tháng 1 năm 2016. Là một phần quan trọng trong chương trình 
định hướng cho sinh viên mới khi đến với TMC Academy, hội học sinh đã tổ chức những trò chơi nhóm và các 
hoạt động để sinh viên mới có thể làm quen với môi trường học tập tại TMC Academy. Cùng với nhân viên của 
TMC Academy, các thành viên của hội học sinh đã làm quen với các sinh viên mới. 
Gửi tới các tân sinh viên, chúng tôi rất mong muốn được gặp lại các bạn tại TMC Academy trong tháng tới

Lễ Đinh Hướng Sinh Viên



Ngài Ewan Tracey, Trưởng bộ môn Kế 
toán và Tài chính (trường đại học 
Northampton) đến thăm TMC 
Academy vào ngày 19/01/2016
Trường đại học Northampton là đối tác 
cung cấp chương trình giảng dạy mới 
(một trong 6 chương trình cử nhân 
được đào tạo tại TMC Academy ) được 
chập nhận bởi Hiệp Hội Các Trường 
Tư tại Singapore (CPE). Chuyến viếng 
thăm của ngài Tracey chủ yếu tập 
trung vào việc thảo luận để chuẩn bị 
cho việc giảng dạy chương trình Cử 

Trưởng Bộ Môn Kế toán & Tài Chính (Trường Đại Học 
Northampton) Đến Thăm TMC Academy

Chủ tịch TMC Academy, Tiến sĩ Chin Kon Yuen cùng với giám 
đốc phụ trách tuyển sinh, Ông Zhang Qian đã thăm đại sứ quán 
Trung Quốc tại Singapore. 
Là đại diện của hiệp hội trường tư (SAPE), tiến sĩ Chin và bà Lim 
MeiMei, từ đại học SIM đã gặp đại diện tư vấn của đại sứ quán 
Trung Quốc, ông Yu Yun Feng 
Nội dung của cuộc họp xoay quanh cái nhìn và ý kiến về việc làm 
như thế nào để đai sứ quán có thể giúp đỡ những học sinh Trung 
Quốc tại Singapore. Những kế hoạch cụ thể và tiến trình hành 
động sẽ được thảo luận trong cuộc họp tiếp theo

Thăm Đại Sứ Quán Trung Quốc Tại Singapore

Nhân Kế Toán mới. Chương trình cử nhân này đã được trình lên và chờ xét duyệt  tại Hiệp Hội Các Trường 
Tư tại Singapore (CPE). 
Ngài Tracey cũng tham gia trò chuyện cùng học sinh và giáo viên của TMC Academy. LÀ một một người 
đào tạo tài chính kế toán, ông đã chia sẽ những  cái nhìn về sự nghiệp cho nhưng sinh viên yêu thích kế 
toán. Ông cũng nói về sự quan trọng của việc hiểu biết về kế toán.  



Nhân Viên Của Tháng
Mohd Razif, Eileen Quek, Bryan Kanna
Yu Chu Lee, Tang Chiew Siah & Daisy Carolina

TMC vui mừng trao tặng bằng khen nhân viên của 
tháng cho những nhân viên bên trên. Họ đã giúp 
TMC thanh lý những vật dụng không cần thiết của 
TMC trong quá trình di dời  vào tháng 9 năm 2015 
tại khuôn viên cũ của trường tại Bishan. 
Razif cũng đề nghị bán những thiết bị máy tính 
không dùng đến .Vì số lượng lớn những thiết bị cũ 
cần được thanh lý. Razif đã huy động sự giúp đỡ 
của tất cả các thành viên trong gia đình mình 
Cuối cùng TMC đã có thể thanh lý toàn bộ số vật 

Thử Thách Quảng Bá nEbO’s Yogurtprende

dụng không cần thiết. Những nhân viên trên vừa đảm nhiệm những công việc thường ngày của họ và tham 
gia những hoạt động thêm. Trong suốt quá trình làm việc, chúng ta đã thấy tinh thần đồng đội, trách nhiệm 
và tính kỉ luật của họ. Quá trình thanh lý các vật dụng không cần thiết diễn ra trong thời gian làm việc, nên 
để đảm bảo tiến trình, họ phải ở lại sau giờ làm việc 

Doreen Lim (góc  phải ảnh), đại sứ TMC – NEBO và 
chủ nhân của học bổng  đã chia sẻ suy nghĩ của cô về  
thử thách quảng bá sản phẩm:
“Tôi đã rất vui vì đã cùng các bạn học đại diện TMC 
Academy  tham dự sự kiện được NEBO  tổ chức lần 
này. Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc có thể 
quản lý thời gian tốt để có thể vừa học và vừa có thể 
tham dự cuộc thi Yogurtprende. Cuộc thi rất bổ ích 
nhưng lại quá ngắn vì tất cả mọi thứ đều diễn ra chỉ 

trong vòng 1 tháng
Thông qua thử thách quảng 
bá cho Sogurt, tôi đã thấy 
được lợi ích ẩn sâu trong yogurt, tôi cũng có cơ hội làm việc với những người 
trong nhóm tôi nhiều hơn thông qua những buổi họp nhóm. Chúng tôi đã thảo luận 
những ý tưởng khác nhau và gộp chúng lại chung trong bài thuyết trình. Thêm vào 
đó tham gia sự kiện này còn giúp tôi hiểu thêm về cách quản lý kinh doanh tốt hơn, 
cũng như quảng bá để thúc đẩy doanh thu 
Tóm lại, tôi đoán, những người kinh doanh thành đạt là những người hiểu rất rõ về 
tầm quan trọng của trách nhiệm, trọn vẹn và sáng tạo khi điều hành kinh doanh”



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, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, luật, truyền thông đại 
chúng và tâm lý học & tư vấn

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
Trở thành học viện hàng đầu thết 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 kỹ năng liên quan với ngành nghề và kiến 
thức trong môi trường giáo dục. 

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 coi trọng mối quan hệ và thấy mình là một gia đình liên tục hỗ trợ lẫn nhau
Cải Tiến Liên Tục – Chúng tôi kiên quyết trong việc theo đuổi hướng tới sự xuất sắc; Phấn đấu để bắt 
nhịp với thời đại 
Bình Quyền – Chúng tôi là đại sứ thương hiệu của chính mình và mỗi người trong chúng tôi đều có trách 
nhiệm tạo nên dấu ấn của sự phong phú và cảm hứng đồi với TMC  

GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN TMC ACADEMY 

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2016, một 
nhóm học sinh Phổ Thông Trung Học 
từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã đến thăm 
TMC Academy. TMC đã nhiệt liệt 
chào mừng và tổ chức đón tiếp họ ân 
cần. Ông Zhang Qian (giám đốc tuyển 
sinh) và Ông Andrew (giáo viên tiếng 
anh) đã đưa nhóm học sinh tham quan 
khuôn viên trường cũng như kể cho 
họ nghe về đời sống học tập của sinh 
viên tại TMC Academy 

Hầu hết các học sinh này sẽ tham dự 

Học sinh Trung Quốc đến thăm TMC Academy

kì thi cấp 3 vào năm nay. Chúng tôi chúc các em sẽ có kết quả thi tốt và mong muốn các em sẽ đến học tại TMC 
trong tương lai 


