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یہ بستی فرنٹینک کے محور پر پھیلی ہوا ایک ارضیاتی سلسلہ ہے جو کینیڈا کے سرے کو  
نیو یارک کے ایڈی رانڈک پہاڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ بے نظیر قدرتی حسن کی داستان ہے 

جو مقامی مہمان نوازی کی صنعت کا مرکزی نقطہ ہے۔ فرنٹینک آرچ بائیوسفیئر، 
چھ حصہ، اس کی حدود کے اندر واقع ہے۔ جغرافیائی ناہمواری یونیسکو کی جگہ کا ک

کے باوجود، گوشت، دودھ کی اشیاء، بھیڑیں اور ہن برساتی فصلیں یہاں فروغ پاتے 
ہیں۔ اولوالعزم بستی کے ایسے کسان ہیں جو غیر ملکی بازاروں میں اچھی نسل کے 

منجمد جنین کی  مویشیوں، سوکھی گھاس، حتیٰ کہ گاۓ سے حاصل شدہ ویکسین کے
فروخت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس بات کا بہت فخر سے اعالن کیا جاتا ہے کہ زراعت میں "لیڈز سب سے آگے" ہے۔ یہاں راک پورٹ 

اور سیلیز بے کے ترقی کرتے ہوۓ اور حیات بخش عالقے بھی ہیں۔ راک پورٹ، جو راک پورٹ کی کشتیوں کے سلسلے کا گڑھ ہے، وہ 
 چائنا جزیروں کے ساتھ معاہدۀ دوستی کیا تھا۔ 1000میں 2009نے سن  جگہ ہے جہاں قصبے

عالقہ بہترین معیار زندگی پیش کرتا ہے جہاں رہائشی زندگی، کام اور تعطیالت گزارنا سب ایک ہی جگہ کر سکتے ہیں۔ مزے اٹھانے کے 
ہیکٹر کا عالقہ  1،078،641یلیں ہیں۔ یہ قصبہ تقریبًا جزیرے کے دریائی کناروں کے نظارے اور وادی کے اندر کئی جھ 1000لیے لیڈز اور 

کا بین االقوامی پل قصبے کے اندر ہے اور نیو یارک  1000گھیرتا ہے اور یہاں ٹرانس کینیڈیئن ریل اور شاہراہوں کی شاخیں موجود ہیں۔ 
جزیرے ہیں۔ اس  950اور اس کے تقریبًا  جزیروں کے خطے میں آتا ہے  1000کی ریاست سے جڑتا مالتا ہے۔ قصبے کا زیادہ حصہ مشہور 

۔ہے 9277قصبے کی آبادی   

. 
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 (Statistics Canada Census 2016) 9,465  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
   $ 87,130     فی کس آمدنی
  $ 99,629اوسط گھریلو 

   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری
   2,495        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
 4,300کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 1,051 ایے کا خرچہدو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کر
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 359,319                                    

 
 
 


