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sesuai peraturan yang berlaku."
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MOTTO

"Jlttah tidabjibgn. membebaniseseorang meCain^an sesuaidengan fonampuannya"

(Qs. flCmu'minum: 62)

"(Botehjadi t{omu memSenci sesuatu, padahatia amat bad^bagimu. (Dan bokfijadi (pula) t{amu
menyukaisesuatu padahaCia amat buiukjbagimu"

(jlC-Qur'an, SuratJlC-<Baqara/i ayat 216)

<Ya Jlttah, Tali a^ fonudahan metamkgn apa-apa yang 'Eng^au mudafikgn, Ungl&u
menjadikgn k§susahan dengan mudah <Engkau kehendaki, (Doa menyetesaikan segafa unison "
(Jf.^IbnuMBban)
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