
 

 

  

 

پرکشش دریائے سینٹ الرنس کے  بہصایڈورڈز بر/کارڈینل کا ق
سمندری راستے پر واقع ہے۔ کارڈینل اور اسپنسر ول اور ساتھ 
ہی ساتھ متعدد دیہی بستیاں اس مہربان قصبے میں مرکزی 

حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخی مقامات، اسکول، تفریحی سہولیات، 
ور تنظیمیں لوگوں کو خیر تفریح گاہیں اور عالقائی کاروبار ا

مقدمی مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ عمدہ معیار زندگی کا 
تجربہ حاصل کریں۔ دلکش مقامات میں اسپنسر ول مل اور 

 بیٹل آف دہ ونڈ مل کے قومی تاریخی مقامات شامل ہیں۔

کا جانز ٹاؤن انڈسٹرئل پارک ہے جس  کا ایڈورڈز بر/کارڈینلکے سنگم پر حکمت عملی سے واقع  416او ر شاہراہ  401شاہراہ 
اوڈینز بر کا بین االقوامی پل جانز ٹاؤن کے  -ایکڑ کا وسیع غیر کارآمد عالقہ صنعتی ترقی کے لیے دستیاب ہے، پریسکاٹ 400

ے پانی مقام پر دریائے سینٹ الرنس تک پہنچتا ہے اور متحدہ ریاست ہائے امریکہ  تک آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ قصبے کی گہر
کی بندرگاہ، پریسکوٹ کی گودی، اناج کے باالبر اسے شمالی امریکہ کی عالمی جھیلوں اور دنیا سے تجارتی نقطۂ نظر سے 

ٹڑی  جوڑتی ہے۔ گودی پر اگلے چار سالوں میں ملین ڈالر کے توسیعی پراجیکٹ کا تجربہ کیا جاۓ گا۔ کینیڈا کی قومی ریل کی پ
)Canadian National Railway (CNR) lineانڈسٹریل پارک ایسے  -) قصبے سے گزرتی ہے۔ انتاریو ایسٹ وڈ سنٹر اور ایکو

 میں مکمل 2016 پورٹ سے شمال جاتا ہے۔ 2ایکڑ کے عالقے میں کاؤنٹی روڈ  50عالقے میں بنائے گئے ہیں جو گودی کے قریب تقریبًا 
 .سے گزر رہا ہے کے توسیعی منصوبے ملین 35$  کرنے کے لئے ایک
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 (Statistics Canada Census 2016) 7,093  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
   $ 70,940     فی کس آمدنی

  $ 93,343  اوسط گھریلو آمدن
   % 6-5  اوسط شرح بے روزگاری

   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
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 279,921                                    
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