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MOTTO 

“ Hari kemarin biarlah berlalu, kita sambut yang akan datang dengan yang 

terbaik.” 

( Fadhillah Ilham M) 

 

“Prayer is the key of the morning, and the bolt of the evening.” 

( Mahatma Gandhi ) 

 

“Learning never exhausts the mind” 

( Leonardo Da Vinci ) 

 

“Honesty is the first chapter in the book of Wisdom” 

( Thomas Jefferson ) 
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