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Halaman Motto
 Never Expect to Get What You Give, Not Everyone has a Heart Like You
 Tidak ada sesuatu yang lebih cepat mendatangkan Keridhoan Allah SWT.
Melainkan bakti kepada Ayah dan Bunda

 Kegagalan
Mencoba

Terbesar dalam Hidup adalah Apabila Kita TIDAK Pernah

KATA PENGANTAR
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