ਫਰੰ ਟ ਆਫ ਯੰ ਗ ਨਗਰ ਖੇਤਰ
www.frontofyonge.com
2,607 ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ� ਡਜ਼ ਪਾਰਕਵੇ �ਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਫਰੰ ਟ ਆਫ ਯੰ ਗ (Front of Yonge) ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਡੂ
ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਲੋਰੀਟਾਉਨ (Mallorytown) ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਕ�ਦਰ ਹੈ। ਕੇਨਟਾਉਨ (Caintown),
ਮੈਿਕਨਟੋਸ਼ ਿਮਲਜ਼ (McIntosh Mills), ਯੰ ਗ ਿਮਲਜ਼ (Yonge Mills) ਅਤੇ ਸ਼ਰਵੁਡ ਸਿਪ�ੰ ਗਜ਼ (Sherwood
Springs) ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਪੰ ਡ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਿਦਲਚਸਪ ਇਤਹਾਸ
ਹੈ। ਮੈਲੋਰੀਟਾਉਨ ਲ� ਿਡੰ ਗ (Mallorytown Landing) ਇੱ ਕ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਆਇਲ� ਡ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (St.
Lawrence Islands National Park) ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ� 1904 ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਰੌਕੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕੌ ਮੀ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਿਵਚ 20 ਤ� ਵੱ ਧ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟਾਪੂਆਂ ਿਵਚ ਗੋਦੀਆਂ, ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ, ਪਨਾਹ� ਅਤੇ ਕ�ਿਪੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਹਨ।
ਫਰੰ ਟ ਆਫ ਯੰ ਗ (Front of Yonge) ਿਵਚ ਕਈ ਬੇਜੋੜ ਕ�ਪਗ�ਾ�ਡ ਹਨ। ਪ�ਾਹੁਣੇ ਅਤੇ ਵਾਸੀ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬਿਣਆ ਬ�ਾਉਨਜ਼ ਬੇ ਡੇ ਪਾਰਕ (Browns
Bay Day Park), ਮੈਲੋਰੀਟਾਉਨ ਕੋਚ ਹਾਉਸ (Mallorytown Coach House) ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਾਰਡਨ (Heritage Garden), ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਾਟਰਫਰੰ ਟ ਟ�ੇਲ
(Ontario Waterfront Trail) ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ 5 ਤੇ ਸਿਥਤ ਰੋਡ ਆਫ ਿਰਮ�ਬਰ�ਸ (Road of Remembrance) ਸਾਈਟ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਣ� ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ: 2,607 (Statistics Canada Census 2016))
ਜਨਵਰੀ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ: -8 ⁰C (27 ⁰F)
ਜੁਲਾਈ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ: 26 ⁰C (70 ⁰F)
ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ�ਣ (ਮ�ਹ, ਬਰਫ ਆਿਦ): 784 mm rain, 198 cm snow
ਪ�ਿਤ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ: $81,792
ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $88,935
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ: 5-6 %
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 365
ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 845
2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $947
ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱ ਖ ਬੰ ਗਲਾ: $292,199

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
Jennifer Ault, ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
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