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دارای مزیت های منحصر بفردی در زمینه موقعیت مکانیLeeds Grenville ،
کیفیت زندگی و قابلیت دسترسی می باشد .این مناطق از جنوب به رودخانه
) و  0111جزیره و از شمال به آبراه کانال ریدو St. Lawrenceسنت الرنس (
در ناحیه Leeds Grenvilleسایت میراث فرهنگی جهانی مشرف هستند.
Frontenac Arch Biosphereمرکزی به فراوانی دریاچه های زیبا ،بخشی از
 ،کلبه های اصیل محلی ،جنگل ها و مزارع غنی خود میبالدReserve .
 Leeds Grenvilleبعنوان بهشت تعطیالت ،محل استراتژیکی غیر قابل انکار و
کانون حمل و نقل در استان انتاریو در نظر گرفته شده است .امتداد آن بیش
از  3,350کیلومتر مربع است و دسترسی دلخواه تجاری و صنعتی را به
بزرگراههای  110و  ، 104خط اصلی  ،CNRیک بندر آبی عمیق و دو پل بین المللی به آمریکا ،فراهم می سازد .این مناطق بین
تورنتو ومونترال قرار گرفته و با فرودگاههای بین المللی ظرف  01تا  41دقیقه فاصله دارند.
می باشد که با مرزهای خود و دانشگاههای  Kemptvilleدارای کالج سنت الرنس و دانشگاه گوئلف در Leeds Grenville
کینگستون و اتاوا کمتر از یک ساعت رانندگی فاصله دارد .این منطقه سرچشمۀ نیروی کار ماهر و نرخ های رقابتی است .تجارت
و صنایع بین المللی ،ملی ،منطقه ئی و محلی قادرند کارکنان خود را در کیفیت برجسته ای از زندگی ارائه دهند .این منطقه نسبت
به بسیاری از مناطق دیگرِ استان مقرون به صرفه ،دارای مالیات و اجاره کمتر و زمینهای ارزانتر است .در طول مرزهای آن01 ،
ردیف شهرستان سُفلی و سه شهرستان مجزا درحوزه مراکز شهری تا پناهگاههای روستایی با دسترسی گسترده وجود دارند.

کل آباد 99,306
جنوری کا اوسط درجۂ حرارت (27 F) -8 C
جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت (70oF) 26oC
عام ساالنہ رسوب سازی  198 cm,بارش  784 mm,برف
اوسط گھریلو آمدن 71,036 $
اوسط شرح بے روزگاری 6.4 %
ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان 32,390
کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان 34,304
دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ 650 - 750 $
اوسط  3بیڈروم علیحدہ بنگلی 241,026 $
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اطالعات بیشتر
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