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رہائشیوں کے قصبے کو میلوں تک دلفریب پانی سے متصل زمین اور مشہور  2،607اس 
بنیادی طور پر  فرنٹ آف یونگجزیرےتک چوڑی شاہراہ رکھنےکا فخر حاصل ہے۔  1000

دیہی عالقہ ہے جس کا بڑا مرکز میلوری ٹاؤن ہے۔ کین ٹاؤن، میکن ٹرش ملز، یونگ ملز 
ں ہیں جو عالقے کی دلکشی کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اس اور شیروڈ سپرنگز وہ بستیا

عالقے کی بھر پور تاریخ ہے۔ میلوری ٹاؤن کی ڈھلوان سینٹ الرنس آئی لینڈز نیشنل 
میں قائم کیا۔ یہ پہلی قومی تفریح گاہ تھی  1904پارک ہے جو حکومت کینیڈا نے 

جزیروں پر مشتمل ہے جو  20جسے کینیڈا کی چٹانوں کے پورب کا نام دیا گیا۔  یہ پارک 
عوام کے لیے کھلے ہیں۔ یہ زیادہ تر گودی، میدانی راستوں، پناہ گاہوں اور خیمہ پڑاؤ 

 کی سہولیات سے آراستہ ہیں۔
 

بہت سے منفرد خیمہ پڑاؤ کے میدانوں کا گہوارہ بھی ہے۔ آنے والے لوگ اور رہائشی بہت سی دلفریبیوں کا مزا  فرنٹ آف یونگ
جیسے کہ دریائے سینٹ الرنس کو مد نظر رکھتے ہوۓ براؤنز بے ڈے کی تفریح گاہ، میلوری ٹاؤن کا کوچ ہاؤس اور اٹھا سکتے ہیں 

 پر روڈ آف ریمیبرنس سائٹ۔ 5ورثہ باغ،انتاریو کا پانی سے متصل راستہ اور کاؤنٹی روڈ 

 

 

کا قصبہ ونگیفرنٹ آف   
Township of Front of Yonge 

 www.frontofyonge.com 

 مزید معلومات                                                                                                                                                         
 Jennifer Ault ة كاتب المدين                 PO Box 130, County Road 2, Mallorytown, ON, K0E 1R0 Canada 

  613-923-2251/  jault@frontofyonge.com                                        کا قصبہ ونگیفرنٹ آف  
 
 
 

 (Census 2016) 2,607  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
   $ 81,792     فی کس آمدنی

  $ 88,935  اوسط گھریلو آمدن
   % 6-5 اوسط شرح بے روزگاری

   365        کے تعلیم یافتہ بالغان ہائی اسکول تک
  845کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 947 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 292,199                                    

 
 
 


