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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

MAJULAH tanpa menyingkirkan 

 

NAIKLAH TINGGI tanpa menjatuhkan 

 

Jadilah BAIK tanpa menjelekan oranglain 

 

Dan BENAR tanpa menyalahkan 
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