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ایتھنز کا قصبہ خطے کے دل کا حصہ ہے اور یہ اپنی جھیلوں اور گھریلو 
صنعتی عالقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایتھنز گاؤں دیوار  پر لگی ہوئی اا 

بڑی تصویروں سے نمایاں ہے جو عالقے کی بھرپور تاریخ بتاتے ہیں۔ 
انگیز  چارلسڻن جھیل جسے عالقے کا نگینہ سمجھا جاتا ہے، اپنی حیرت

خوبصورتی، خلوت اور پرسکون ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔  چارلسڻن کا 
گاؤں جھیل کا انتظام سنبھالتا ہے، جو کہ سرحد کے دونوں اطراف کے کشتی 
راں اور ماہی گیروں کی منزل ہے۔ ایتھنز ہر سال اپنا کارن فیسٹ اور فارمرز 

فتے کے آخر میں ول اسڻیم کے تہوار منعقد کرتا ہے۔ دسمبر کے پہلے ہ
روشنیوں کی پریڈ سب سے بڑی تقریب ہوتی ہے ۔ آتش بازی کا تہوار گرمیوں 

 کا خاص موقع ہوتا ہے جو اوائل جوالئی میں ہوتا ہے اور چارلسڻن لیک ریگیڻا اگست کے طویل ویک اینڈ پر ہوتا ہے۔

احول اور مضبوط زرعی جڑوں کے ساتھ ۔ ایتھنز کے قصبے کے تمام خد و خال بڑے عالقے والے ہیں پر چھوڻی بستی کے م
عالقے کے دیگر کاروبار مشتمل ہیں جی ڻیکا بیری اینڈ سنز کنسڻرکشنز لمیڻڈ، آر اے ہاورڈ بس سروس لمیڻڈ، نالج فلو کارپوریشن، 

۔میک کین بلڈنگ سروسز لمیڻڈ اور ولرڈز بیکری پراڈکڻس  
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 مزید معلومات                                                                                                                                                  
 1 Main Street, Athens, Ontario, Canada KOE 1B0 Canada          Darlene Noonan  اعلٰی افسر انتظامیہ  
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 (Statistics Canada Census 2016) 3,013  دابآ لک
   8oC- (27oF)  جنوری کا اوسط درجۂ حرارت  
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 عام ساالنہ رسوب سازی
   $ 71,936     فی کس آمدنی

  $ 84,570  اوسط گھریلو آمدن
   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری

   765        تہ بالغانہائی اسکول تک کے تعلیم یاف
  1,275کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

  $ 870 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
بیڈروم علیحدہ بنگلی 3اوسط  $ 250,784                                    
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