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براک ول اپنے موزوں مقام، دآلویز خوبصورتی، بہترین ریسٹورنٹ اور مہم جو تفریحی  

سہولیات کی وجہ سے بہت پہلے سے مشہور ہے۔ سینٹ الرنس دریا کے حیرت انگیز 
جزیرےکے زینۂ در پر ہونے کی وجہ سے، براک ول کینیڈا کا واقعی سب  1000نظارے اور 

کیا آپ یہ بھی جانتے تھے کہ عالمی ادارۀ صحت کی  سے حسین منظر پیش کرتا ہے۔
جانب سے براک ول دنیا بھر میں متعین محفوظ عالقہ منتخب ہوا؟ عالقے کے سروے کے 

فیصد رہائشیوں نے یہاں رہنے کو محفوظ تصور کیا۔  97نتائج سے ظاہر ہوا کہ شہر کے 
 98سوس کرتے تھے، فیصد اپنے گھر میں محفوظ مح 99اس سے یہ نتیجہ نکاال گیا کہ 

فیصد رات کے وقت شہر میں کہیں پر بھی چہل  85فیصد دن کے وقت بیرون خانہ اور 
قدمی کرتے ہوئے۔ گھرانوں اور ریٹائر لوگوں کے لیے براک ول اپنی مرضی کی رہنے کی 

 جگہ کےطور پر نظر ثانی کے لیے یہ ایک بڑی پر کشش وجہ ہے۔
 

مقام نے اس شہر کو تمام سہولیات تک بہترین رسائی فراہم کی ہے۔ یہ شہر اوٹاوا، مانٹریال اور  کاروبار کے لیے، اس اصلی جغرافیائی
ٹورانٹو کے وسط میں واقع ہے اور شمالی نیو یارک کی ریاست تک جانے والے دو بین االقوامی پلوں سے منٹوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ ان 

میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ سینٹ الرنس / عظیم جھیلوں کے عالقے کے درمیان اور  لوگوں کے لیے سہل اور سستا مقام ہے جو چھوٹے مرکز
دنیا کے سب سے بڑے اندرون ملک آبی راستوں میں سے ایک کے نزدیک واقع ہونے کی وجہ سے، براک ول سیاحوں اور مقامی لوگوں کی 

 وباری رسائی پیش کرتا ہے۔بڑی بین االقوامی اقتصادی بازار اور ساتھ ساتھ دلچسپ سرگرمیوں  تک کار
 

میونسپلٹیوں کا گہوارہ ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی  13آمدید! یہاں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ خطہ  لیڈز اور گرن ول میں خوش
منفرد دلکشی، تاریخ اور معاشی پہلو ہے۔ آپ کو خطے اور  میونسپلٹیوں سے متعارف کروانے کے لیے ہم نے ہر ایک کا آپ کی اپنی زبان 

 میں تحریر شدہ خاکہ تیار کیا ہے۔

                      براک ول کا شہر
(City of Brockville) 

 (Stats Canada Census 2016) 21,854  دابآ لک
   8oC- (27oF)  جنوری کا اوسط درجۂ حرارت  
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,inches 6.7 بارش  ,inches 44 عام ساالنہ رسوب سازی
  $ 84,400 اوسط گھریلو آمدن

   % 6-5 اوسط شرح بے روزگاری
  5,700        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  8,890  کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 883 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
بیڈروم علیحدہ بنگلی 3اوسط  $ 251,217                                    
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