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در امتداد راه دریایی  Edwardsburgh Cardinalشھرستان  
 رودخانۀ باعظمت سنت الرنس واقع شده است. مجامع کاردینال و

Spencerville  و نیز بسیاری از دھکده ھای کشاورزی، پشتیبان
اصلی این شھرستان دوست داشتنی را تشکیل می دھند. سایت ھای 

ی، پارکھا، و تجارتھا و سازمانھای تاریخی، مدارس، امکانات تفریح
محلی، ھمھ فرصت ھای خوشایندی را برای مردم فراھم می سازند تا 

زندگی با کیفیت عالی را تجربھ کنند. جاذبھ ھای آن شامل 
Spencerville Mill  و نبرد سایت تاریخی ملی آسیاب بادی

)Windmill National Historic Site .میباشند ( 
 

واقع شده  416و  401یکی، در تقاطع بزرگراھھای از نظر استراتژ
ھکتار زمین غیر قابل استفاده جھت توسعھ  400با  Johnstownدارای پارک صنعتی  Edwardsburgh Cardinalاست.  

متصل و دسترسی آسانی را بھ  Johnstownرودخانھ سنت الرنس را بھ  Prescott-Ogdensburgصنعتی میباشد. پل بین المللی 
و باالبرھای غالت آن را از نظر بازرگانی  بھ جزایر  J  ت متحده آمریکا فراھم می سازد. بندر آبھای عمیق این شھرستان ، بندرایاال

میلیون دالری را در طی  35بزرگ آمریکای شمالی و جھان متصل می سازند. این بندر در نظر دارد یک پروژه گسترش توسعھ 
از سرتاسر این شھرستان  عبور می  Canadian National Railway (CNR) -آھن ملی کانادا  چھار سال آینده تقبل نماید. راه

 50بفاصلھ حدود  2) و پارک محیط زیست صنعتی درشمال جاده Ontario East Wood Centreکند. مرکز چوب شرق انتاریو (
  ھکتار نزدیک بندر، در حال توسعھ است.

 
 

  شهرستان
Edwardsburgh Cardinal  

www.twpec.ca  

 (Statistics Canada Census 2016) 7,093  دابآ لک
   8oC- (27oF)  جنوری کا اوسط درجۂ حرارت  
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,mm 784 بارش  ,cm 198 عام ساالنہ رسوب سازی
  $70,940درآمد سرانه

  $ 93,343 اوسط گھریلو آمدن
 -5  % 6ح بے اوسط شر

  1,170        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  2,225  کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $895 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
بیڈروم علیحدہ بنگلی 3اوسط  $ 276,921                                    
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