�ட்ஸ் மற்�ம் 1000 த��கள் நகர்ப்ப�தி
www.leeds1000islands.ca
இந்த நகர்ப்ப�தி(township) ப�ெரான்ட்�னாக் அக்சிஸ் (Frontenac Axis) ெதாட�ன்
இ�பக்கத்ைத�ம்

ஒட்�யவா�

அைமந்தி�க்கின்ற�.

அக்சிஸ் என்ப� கனடாவ�ன் கவசப் ப�ரேதசத்ைத
அ�ெரான்டாக்

(Adirondack)

மைலக�டன்

அைமப்� ஆ�ம். இங்�ள்ள ஒப்பற்ற
இ�

உள்�ர்

உபசாரக்

ப�ெரான்ட்�னாக்

நி�ேயார்க்கின் (New York)

ெதா�க்�ம்

ஒ�

�வ�ய�யல்

இயற்ைக அழ�க்� இ� காரணமா�ம்.

ைகத்ெதாழி�க்கான

ஒ�

�க்கிய

இடமாக�ம்

வ�ளங்�கின்ற�. �ெனஸ்ேகா மதிக்�ம் ஒ� ஸ்தலமான ப�ெரான்ட்�னாக்
வ�ல்வைள�

உய�ர்க்

ேகாளத்தின்

ஒ�

ப�தி

இதன்

எல்ைலகள��ள்

அைமந்� உள்ள�. இ� கர��ரடான நிலத்ேதாற்றத்�க்� மத்திய�ல், மா�
மற்�ம் பால் பண்ைணக�ம் ெசம்மறி ஆ�க�ம் நிைறந்� பணப் பய�ர்க�ம் வளரக்��ய வளமான இடமா�ம். இந்த
நகரத்தில் �யற்சி நிைறந்த வ�வசாய�கள் வா�கின்றனர். இவர்கள் உயர் ரக கால்நைடகைள�ம், ைவக்ேகாலிைன�ம்,
உைறந்த மாட்�னக் க�க்கைள�ம் (bovine embryos) உற்பத்தி ெசய்� ெவள�நாட்�ச் சந்ைதக�க்� வ�ற்பைன ெசய்�
வ�கின்றனர். வ�வசாயத்தில் “�ட்ஸ் �தன�ைல வகிக்கிற�” ("Leeds leads.") என்� ெப�ைமயாகக் �றப்ப�கிற�.
வளர்ச்சி�ம் �த்�ய��ம் அைடந்�வ�ம் ெராக்ேபார்ட் (Rockport) மற்�ம் சீெலய�ஸ் �டா (Seeleys Bay) ச�கத்தின�ம்
இங்� வா�கின்றனர். இந்த நகரம் 2009 ஆம் ஆண்�ல் 1000 த��கள் சீனா ப�தி�டன் நட்�ற� உடன்ப�க்ைகய�ல்
ைகச்சாத்திட்ட

அந்த

இடம்தான்

ெராக்ேபார்ட்

ஆ�ம்.

இ�

ெராக்ேபார்ட்

பட�

நி�வனத்தின்

(Rockport

Boat

Line)

இல்லமாக�ம் உள்ள�.
இங்�

வா�கின்ற

மக்கள்

மிகச்சிறந்த

தரமான

வாழ்க்ைகைய

அ�பவ�த்�

வ�கின்றனர்.

இ�

ஒேர

இடத்தில்

வதிவாளர்கள் வசித்�, ெதாழில்பார்த்�, வ���ைறையக் கழிக்கக்��ய இடமா�ம். இந்த �ட்ஸ் மற்�ம் 1000 த��கள்
நகர்ப்ப�திய�ல் கண்�மகிழக்��ய ஆற்��ன்னரங்�க் காட்சிக�ம் பல உட்�ற ஏ�க�ம் அைமந்தி�க்கின்றன. இந்த
நகர்ப்ப�தி ஏறக்�ைறய 1,078,641 ெஹக்ேரயர் பரப்� நிலத்ைதக் ெகாண்டதாகக் காணப்ப�கின்ற�. இ� கனடா�க்�க்
��க்காக
நி�ேயார்க்

ஓ�ம்

�ைகய�ரதப்

மாநிலத்�டன்

அைமந்தி�க்கின்ற�.

இந்த

பாைத�ம்

இைணகின்ற
நகர்ப்ப�திய�ன்

ெப�ம்வதிக�ம்
�
ஆய�ரம்

ெதாட்�ச்

த��கள்

ெப�ம்பாகம்

ெசல்�ம்

சர்வேதசப்

�கழ்வாய்ந்த

1000

இடமாக�ம்

பால�ம்
த��கள்

இந்த

வ�ளங்�கின்ற�.
நகர்ப்ப�திய��ள்

ப�ராந்தியத்தி�ள்

அைமந்�

உள்ள�. இங்� ஏறக்�ைறய 950 த��கள் இ�க்கின்றன.
.

ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:

9,465 (Statiistics Canada Census 2016)

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
வ�டாந்த சராச� மைழவழ்ச்சி:
�

-8 ⁰C (27 ⁰F)
26 ⁰C (70 ⁰F)

784 mm மைழ, 198 cm பன�

தன�ெயா�வர் வ�மானம்: $87,130
சராச� வட்�
�
வ�மானம்: $99,629
சராச�த் ெதாழிலின்ைம வதம்:
�

5-6 %

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:

2,495

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற
வய�வந்தவர்கள்:

4,300

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச�
மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: 1,051
சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:

$359,319

ேமலதிகத் தகவல்கள்:
Steven Potter ப�ரதான நி�வாக உத்திேயாகத்தர்
�ட்ஸ் மற்�ம் 1000 த��கள் நகர்ப்ப�தி

www.leedsgrenville.com

1233 Prince St. P.O. Box 280, Lansdowne, ON., KOE 1L0 Canada
613-659-2415 / caos@townshipleeds.on.ca

www.NewcomersInfo.ca

