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لطالما اشتھرت مدينة بروكفيل بموقعھا المناسب وجمالھا األخاذ ومطاعمھا المتفّوقة ومرافقھا 
الترفيھية التي تبعث على التحدي. وتُعد بروكفيل واحدًة من أكثر المدن الكندية ذات المناظر 

واقعة عند الخالبة، من خالل إطاللتھا الساحرة على نھر سانت لورنس وعلى األلف جزيرة ال
مدخلھا. ھل تعلم أن منظمة الصحة العالمية قد اختارت بروكفيل كمجتمع محدد آمن على نطاق 

% من سكان المدينة يشعرون بالعيش 97العالم؟ فقد أظھرت نتائج االستبيان المجتمعي أن 
% 98% من السكان يشعرون باألمان في بيوتھم، و99اآلمن ھنا. وتوصلت النتائج إلى أن 

% يشعرون باألمان أثناء سيرھم ليالً في أي 85ن باألمان خارج بيوتھم في النھار، ويشعرو
مكان في المدينة. ويُعد ھذا العامل من أكثر العوامل الداعية للعائالت والمتقاعدين للنظر في 

 .اختيار بروكفيل كمحل يعيشون فيه

للمدينة وصوالً ممتازًا لجميع الخدمات. تقع المدينة في منطقة مركزية تتوسط كالً من أوتاوا وبالنسبة لألعمال، فقد أتاح ھذا الموقع الجغرافي المميّز 
اغبين ومونتريال وتورنتو، وتبعد مجرد دقائق عن جسرين دوليين يربطانھا مع شمال والية نيويورك. وھذا ما يمثل الموقع األنسب واالقتصادي للر

تيح بروكفيل من خالل موقعھا وسط سانت لورانس ومنطقة البحيرات الكبرى وقرب واحد من أكبر باالستقرار في مركز أعمال صغير الحجم. ت
للسّواح  الممرات المائية داخل اليابسة، وصول األعمال إلى األسواق التجارية الدولية الرئيسية، كما توفر تشكيلة واسعة من األنشطة الممتعة

 والمقيمين على حد سواء.

 مدینة بروكفیل
(City of Brockville) 

(Statistics Canada 2016) 21,854  ةيلكلا ةيناكسلا ةفاثكلا  
-3 ⁰C (27 ⁰F) يناثلا نوناك رياني يف ةرارحلا ةجرد طسوتم 

26 ⁰C (70 ⁰F)  زومت ويلوي يف ةرارحلا ةجرد طسوتم 
44 inches 6.7 ,رطملا inches يونسلا راطمألا لوطه معدّلجولثلا 

  ةرسألا لخد طسوتم  $84,400
 ةلاطبلا لدعم طسوتم % 5-6

 يوناثلا ميلعتلاو نوغلابلا 5,700
 ةعماجلاو ةيلكلا تاداهشو نوغلابلا  8,890

 مون يتفرغ نم ةقشل يرهشلا راجيإلا ةفلك لدعم $883
   مون يتفرغ نم لزنم ةفلكت طسوتم   $251,217
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