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MOTTO

“La Tahzan Innallaha Ma’ana”

-Al Qur’an surat At-Taubah ayat 40-

“Set goals , challenge yourself , and achieve them . Live a healthy life
and make every moment count . Rise above the obstacle and focus on the

positive .”

-Robbert H.Goddard-

“Try not to become a man of success , but rather try to become a man of
value”

-Albert Einstein-

“Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream
to make as much of it come real as he can”

-F.W.Woolworth-
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