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Brockville  بعلت موقعیت جغرافیایی مناسب، مناظر زیبا، رستورانهای درجه یک و

امکانات تفریحی چالش انگیز دارای شهرت بلند مدت است. با داشتن منظره مدهوش 
جزیره در آستانه خود، یکی ازخوش منظره ترین  1000کننده رودخانه سنت الرنس و 

از طرف سازمان بهداشت  Brockvilleاطالع دارید که مناطق کانادا بشمار می رود. آیا 

جهانی بعنوان محل امن و بی خطر در سطح جهانی برگزیده شده است؟ نتیجه حاصله از 
% ساکنان این شهر با احساس امنیت دراینجا 97یک نظرسنجی محلی  نشان می دهد که 

انه در طول روز و % در بیرون از خ98% این افراد در خانه خود، 99زندگی می کنند.  
% هنگام راه رفتن در هرجای شهر احساس امنیت می کنند! این عامل بزرگترین جاذبه 85

 را محلی برای زندگی خود انتخاب کنند.  Brockvilleبرای خانواده ها و افراد بازنشسته است که 

اهم آورده است. این شهر بطور مرکزی بین شهرهای موقعیت جغرافیایی این شهر دسترسی عالی به تمام خدمات تجاری و کسب و کار را فر
قرون اتاوا، مونترال و تورنتو واقع شده و از طریق دو پل بین المللی چند دقیقه با  شمال ایالت نیویورک فاصله دارد. این شهر محل راحت و م

در وسط منطقۀ سنت الرنس / دریاچه  Brockvilleبه صرفه ئی را به افرادیکه مایل به استقرار در  یک مرکز کوچک هستند، ارائه می دهد. 

های بزرگ  و در نزدیکی یکی از بزرگترین آبراههای داخلی قرار دارد و قابلیت دسترسی تجاری به بازارهای اصلی بازرگانی بین المللی و 
 همچنین آرایۀ وسیعی از فعالیتهای تفریحی را به گردشگران و افراد محلی عرضه می دارد.

منطقه شهرداری است که  هریک  13خوش آمدید! و با تشکر از دیدار شما از این وب سایت. این ناحیه دارای    Grenvilleو   Leedsبه  

زبان دارای جاذبه ها، تاریخها و تاریخچه های  اقتصادی بی نظیر می باشند. جهت آشنایی شما با این ناحیه و شهرستانهای آن، اطالعاتی را به 
  ه نموده ایم.خود شما تهی

 

Brockville شھر 

 (Statistics Canada Census 2016) 21,854  تیکل جمع
   8oC- (27oF)    هیدرجه حرارت درماه ژانو نیانگیم
   26oC  (70oF) یدرجه حرارت در ماه جوال نیانگیم

 برف ,inches 6.7 باران  ,inches 44 انهیسال یمتوسط بارندگ
  $  84,400 درآمد سرانه

   % 6-5 یکارینرخ  ب نیانگیم
  5,700        )یرستانیمتوسطه (دب التیافراد بزرگسال با تحص

  8,890  یدانشگاه ایافراد بزرگسال با  مدرک کالج 
   $ 883 آپارتمان دو خوابه کیماهانه اجاره  نهیمتوسط هز

اتاق خواب جدا  3به طور متوسط  $ 251,217                                  
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