
For more information, please visit the administration 

office or call 65553710 / 65553724 / 65553719  

3 to 12 years
(Boys & Girls)

Primary 
School Salwa

180KD monthly or 50KD weekly

9:00am 
to 4:00pm

AGES: CAMP SITE:

Camp Fee

TIME:

30KD

AREAS COVERED:
Salwa, Rumaithiya, Bayan, Mishref, Salmiya,
Sabah Salem, Hawally, South Surra, Qurain

Monthly Transport Fee:

Programme includes:
English, Maths, Science, Arts, Sports, Swimming,  
Cooking, Football, Ballet and Dance & Karate

www.epg.edu.kw

FS1

FS2

Y1 to Y6

40%

30%

20%

Discounts are available for The English Playgroup 
students registered for AY 2018 - 2019
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Enjoy the summer heat with fun and learning 

at The English Playgroup Summer Camp!

Enjoy the summer heat with fun and learning 

at The English Playgroup Summer Camp!

SUMMER IS COOL
IN EPG SCHOOL

3rd of JUNE to 
20th of AUGUST
3rd of JUNE to 
20th of AUGUST



www.epg.edu.kw

%٤٠
%٣٠
%٢٠

يوجد خصم لطلبة اجملموعة اإلجنليزية املسجلني للعام الدراسي 
٢٠١٨-٢٠١٩

 FS1 املرحلة التأسيسية األولى

FS2  املرحلة التأسيسية الثانية

من الصف األول إلى الصف السادس  

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة  اإلدارة  أو  اإلتصال على الرقم
٦٥٥٥٣٧١٩ - ٦٥٥٥٣٧٢٤ -٦٥٥٥٣٧١٠

من الساعة ٩:٠٠ 
صباحاً إلى الساعة 

٤:٠٠  عصراً

املدرسة االبتدائية
 - سلوى

١٨٠ د ك شهرياً أو ٥٠ د ك أسبوعياً
رسوم اخمليم

رسوم املواصالت الشهرية:  ٣٠ د ك

املواصالت متوفرة للمناطق التالية: 

سلوى، الرميثية، بيان، مشرف، الساملية، صباح السالم، حولي،
 جنوب السرة، القرين

من ٣ سنوات إلى 
١٢ سنة

 (بنني وبنات)

مكان اخمليمالوقتالعمر

يتضمن البرنامج:
اللغة اإلجنليزية، الرياضيات، العلوم، الفنون، الرياضة،

 السباحة، الطبخ، كرة القدم، الباليه والرقص والكاراتيه.

EPG/PS-SC Flyer/AS/2017-2018/V2.0

الصيف منعش
يف اجملموعة اإلجنليزية!

استمتع بصيف مليء باملرح والتعلم يف اخمليم 
الصيفي للمجموعة اإلجنليزية! 

استمتع بصيف مليء باملرح والتعلم يف اخمليم 
الصيفي للمجموعة اإلجنليزية! 

٣ يونيو إلى
 ٢٠ أغسطس

٣ يونيو إلى
 ٢٠ أغسطس



TT, Pre-FSL & FSL

FS1

FS2

يوجد خصم لطلبة اجملموعة اإلجنليزية املسجلني للعام الدراسي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩

%٥٠
%٤٠
%٣٠

٦٠٦٠٢٦٨١
٦٠٦٠٣٧٢١

٦٥٥٥٣٧٦٧
٦٠٦٠٣٢٢٦
٦٠٦٠٩٠٤٧

٦٥٥٥٣٧٢١
٦٠٦٠٢٧١١

اجملموعة اإلجنليزية فرع الصديق 
اجملموعة اإلجنليزية فرع مبارك الكبير

اجملموعة اإلجنليزية فرع الفنطاس 
اجملموعة اإلجنليزية فرع الرميثية 

اجملموعة اإلجنليزية فرع الفنيطيس 
اجملموعة اإلجنليزية فرع عبداهللا مبارك ١ 

اجملموعة اإلجنليزية فرع السرة 

يتضمن البرنامج:
اللغة اإلجنليزية، الرياضيات، العلوم، الفنون، الطبخ (مرة واحدة 

يف األسبوع) الرياضة والسباحة (مرتني يف األسبوع).

من ٣, ٢ إلى  ٥
 سنوات

(بنني وبنات)

العمر
من الساعة ٨:٠٠ صباحاً 

إلى الساعة 
٢:٠٠ بعد الظهر

الوقت

الصديق، الفنطاس، السرة، مبارك الكبير، الرميثية، الفنيطيس، 
عبداهللا مبارك ١ 

أماكن اخمليم

رسوم املواصالت الشهرية: 
املناطق التي تشملها املواصالت: 

٣٠ د ك

يرجى االستعالم من الفرع الذي تختاره

١٦٠ د ك شهرياً أو ٤٥ د ك أسبوعياً
رسوم اخمليم:

www.epg.edu.kw

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة مكتب اإلدارة أو اإلتصال بـ

EPG/EY-SC Flyer A/AS/2017-2018/V2.0

استمتع بصيف مليء باملرح والتعلم يف اخمليم 
الصيفي للمجموعة اإلجنليزية! 

٣ يونيو إلى
 ٢٠ أغسطس

EPGEPG



Enjoy the summer heat with fun and learning 
at The English Playgroup Summer Camp!

TT, Pre-FSL & FSL

FS1

FS2

50%

40%

30%

2.3 to 5 years 
(Boys & Girls)

160KD monthly or 45KD weekly

8:00am to 
2:00pm

AGES:

CAMP FEE:

Siddiq, Fintas, Surra, Mubarak Al Kabeer, 
Rumaithiya, Funaitees, Abdullah Mubarak 1

CAMP SITES:

Areas Covered: Please inquire in your selected branch.

30KD MONTHLY TRANSPORT FEE:

TIME:

For more information, please visit the 
administration office or call 

EPG Siddiq
EPG Mubarak Al Kabeer
EPG Fintas
EPG Rumaithiya
EPG Funaitees
EPG Abdullah Mubarak 1
EPG Surra

60602681
60603721
65553767
60603226
60609047
65553721
60602711

Discounts are available for The English Playgroup 
students registered for AY 2018 - 2019

Programme includes: 
English, Maths, Science, Arts, Cooking (once a 
week), Sports & Swimming (twice a week)

3rd of June 
to 

20th of August
S U M M E R
FUN! 2018

www.epg.edu.kw
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