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کا گہواره ہے  باتیکڻلے بہت سے ساالنہ تہواروں اور تقر –ڻاؤن  تھیالزب
قصبے کے اندر  خیتر تار ادهی۔ زںیجو عالقہ اور اس کا ورثہ دونوں مناتے ہ

الرنس کو مد  نٹیس ائےیکہ در سےیہے، بشمول عالقے ج یہوت انیسے ب
بش۔  نیگر اور پیڻن ک ڈو،یڻول سن،یڈیبڻرنٹ بے، ا ۓنظر رکھتے ہو

گبن  دان،یپڑاؤ کے م مہیگاه اور خ حیتفر یک یمیبل ںیشامل ہ ںیم وںیبیدلفر
شوگر ہاؤس اور عجائب گھر، لئن ورثہ عجائب گھر اور لئن  پلیفارم، م یملیف

کے عالقے۔ اتیح یجانسن جنگل کیاور م شنیپٹ کنزرو  

گاه اور  حیتفر یکاروبار یکے تحت چلنے وال ہیکڻلے کو بلد –ڻاؤن  تھیالزب
کاروبار اور  ںیکا فخر حاصل ہے۔عالقہ م یابیدست یجگہ ک یعمارتوں ک

ہوڻل  نڈرکسیہ ئر،یسافٹ و کسیپرائس ڈ ڈا،ینیالفارج ک کچرنگ،ینوفیڻرائے م ںیسےکچھ کے نام ہ ںیصنعت کا منفرد امتزاج ہے، جس م
۔ اس کے ڻڈیلم ٹیکانکر نڈزیل یاور تھاؤزنڈ آئ زیسپالئ نڈیا زیباڈ یڻیلیوڻیکارپٹ ون، بلٹ رائٹ  کوریسڻورانٹ کا سامان، کسڻم ڈیاور ر

 افتہیانعام  یکار ہے۔ اس نے اپن دایکا پ اءیاش یبرن برے فارمز ہے، جو کہ انڈے اور انڈے سے بن کیسے ا ںیبڑے کاروباروں م
سر گرم  ںیبے اور براک ول دونوں مہے۔ برن برے قص ایثابت ک ڈریاپنے آپ کو ل ںیکاروبار م یکے زرع ڈاینیجدت سے ک یداواریپ

  عمل ہے۔
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 16Statistics Canada Census 20 9,854(  دابآ لک
   8oC- (27oF)    جنوری کا اوسط درجۂ حرارت
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 رسوب سازیعام ساالنہ 
   $ 78,455     فی کس آمدنی

  $ 91,923  اوسط گھریلو آمدن
   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری

   2,455        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
 4,190 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 1,072 کا خرچہدو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے 
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 281,391                                    

 
 
 


