
 

 

Telah hilang adinda kami yang :
Nama : Nur Alfiah siregar(dede)
Umur : 17 tahun 
Sekolah : SMA Negeri 02 siak Ulu pekanbaru
Kelas : 1 
Alamat Rumah : Jln Raya pasir putih gang Apotik Sumber Sehat 
(Dekat pasar pagi Jefri) pekanbaru 
Pada hari jumat tanggal
sekolah, namun sampai hari ini adinda Nur alfiah siregar dengan 
nama sehari harinya dipanggil sidede belum juga kembali, Dari 
semalam sudah di cari2. Kami mohon dengan sangat bantuan dari 
bapak ibu dan teman2 semu
adinda Nur Alfiah siregar mohon mengantarkan dialamat diatas atau 
menghubungi kami di nomor, 081314673693 atau 081378154510
 
Saya keluarganya ananda Nur Alfiah siregar, mengucapkan banyak 
terima kasih. 
 
Nb: 
Mohon bantuannya untuk nge share ini ke semua grup yg ada di hp 

teman2 semuanya.    

Telah hilang adinda kami yang : 
Nama : Nur Alfiah siregar(dede) 

Sekolah : SMA Negeri 02 siak Ulu pekanbaru 

Alamat Rumah : Jln Raya pasir putih gang Apotik Sumber Sehat 
(Dekat pasar pagi Jefri) pekanbaru  
Pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 jam 5 sore sesudah pulang 
sekolah, namun sampai hari ini adinda Nur alfiah siregar dengan 
nama sehari harinya dipanggil sidede belum juga kembali, Dari 
semalam sudah di cari2. Kami mohon dengan sangat bantuan dari 
bapak ibu dan teman2 semuanya, apabila melihat dan menemukan 
adinda Nur Alfiah siregar mohon mengantarkan dialamat diatas atau 
menghubungi kami di nomor, 081314673693 atau 081378154510

Saya keluarganya ananda Nur Alfiah siregar, mengucapkan banyak 

nnya untuk nge share ini ke semua grup yg ada di hp 

 

Alamat Rumah : Jln Raya pasir putih gang Apotik Sumber Sehat 

30 Agustus 2019 jam 5 sore sesudah pulang 
sekolah, namun sampai hari ini adinda Nur alfiah siregar dengan 
nama sehari harinya dipanggil sidede belum juga kembali, Dari 
semalam sudah di cari2. Kami mohon dengan sangat bantuan dari 

anya, apabila melihat dan menemukan 
adinda Nur Alfiah siregar mohon mengantarkan dialamat diatas atau 
menghubungi kami di nomor, 081314673693 atau 081378154510. 

Saya keluarganya ananda Nur Alfiah siregar, mengucapkan banyak 

nnya untuk nge share ini ke semua grup yg ada di hp 


