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Sehub皿gan dengan penerimaan Mahasiswa baru Universitas Teuku Umar tahun akademik

2022!2023, ak糊口班aksanakan S正atura出ni Mahasiswa Baru (SIMBA). Uhtuk maksud
tersebut dibe五talukan kepada selur血ma血as主swa baru, Orang tua/wali dan sivitas akademika
Universitas Teuku Umar, Sebagai be正kut :

L∴ Setiap mahasiswa baru diw却bkan mengikuti kegiatan Silaturahmi Mahasiswa Ba肥
(SIMBA) yang akan d珪aksanakan se王ama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 s.d 20

A望us咄S 2舵2 seb饗a王behk融;

a. Tingkat Universitas dilaksamkan selama l (satu) hari pada hah Kamis, 18

Agustus 2022 dilaksanakan secara Tatap Muka (Luring) dimulai puku1 7.30 wib
s/d selesai、

b. Tingkat F証融as d轟ksanakan selama l (Satu) hari pada hari Jun

at, 19Agustus

2022 dilaksarrakan secara Tatap Muka quring) dimulai puku1 7.30 wib s粗
Selesai.

正

す露地聖地出血出勤艶l盆地a l互艶坤出血幹也虚血幾も如言強Ag懸鼻鵬捌2之
軸ak anakan secara Tatap Muka (Luring) dimu軸puku1 7.30 wib s/d selesai.

2. Kami infomasikan bahwa SIMBA sebagai salah satu persya輪tan u血k mendapatkan
Se血fikat dan dinyatakan gugur apabila tidak mengikuti seluruh kegiat組S工MBA yang
dibuktikan absensl yang dibagikan saat kegiatan berl紬gsung dan waktu absensi
dibatasiつal)Seusi (班akukan tiap‑tiap pemateri.

3. Mema血hi peraturan dan tata tertib SIMBÅ sebagai berikut ;

a. Pese綿a S朗BA memakai pakaian ser昭am sekolah (SMAjS酬r軸at).
b、 Peserta SIMBA d缶arang mengikuti kegiatanし∴坤aPun diluar waktu yang telah

ditetapkan di atas.

C. Mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid‑19.
d. W斐iib sarapan pagl.

e. Membawa Tunbler (botol minuman) serta bekal mckan s主ang masing‑maS王ng

細anitia hanya menyediakan Snack 2 kali).
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f Bagi peserta yang mem轟ki penyakit kronis atau laimya w年jib me皿bawa obat.

g. Kepada orang tua/wali tidak memberi izin kepada putra/putrinya untuk mengikuti
kegiatan dalam bentuk apapun yang diselenggarakan selain oleh P王mpi睨n
Universitas dan Fakuユtas.

4. Bagi peserta SIMBA yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetaphan
畳a主am畢mberi屯h鞄純血i誼組d王霊蝕a出租象乳並s王畢抱加地堪d紬蛙飴駐独紬畢租g艶で量a馳
di Uhivers主tas Teuku Umar.

5. Dem王kian pemberitahuan in壬disa皿paik甜agar dapat dipedoma虹i dan dimakluni.

