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ਇਸ ਨੂੰ “ਰੀਡੋ ਦਾ ਹੀਰਾ” (Jewel of the Rideau) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਕ�ਦਰ ਮੈਿਰੱ ਕਿਵੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 19-ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ�� ਸੰ ਭਾਲ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਿਪੰ ਡ� ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। “ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਇਨ ਬਲੂਮ” ਨ� ਇਸ
ਨੂੰ “ਕੈਨ�ਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸੋਹਣਾ ਿਪੰ ਡ” ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ 100 ਤ� ਵੱ ਧ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ� ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਵਜ� ਮਨ�ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਾਰਕਸ
ਕੈਨ�ਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਤ ਬਲਾਕਹਾਉਸ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ (Blockhouse Museum) ਇੱ ਕ ‘ਕੌ ਮੀ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਥ�’ ਅਤੇ ਰੀਡੋ ਨਿਹਰ – ਜੋ ਯੂਨ�ਸਕੋ ਵੱ ਲ� ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਥ� ਮੰ ਨੀ
ਗਈ ਹੈ - ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ।

ਮੈਿਰੱ ਕਿਵੱ ਲ ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਦੁਕਾਨ�, ਕਲਾਕਾਰ� ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੂਟੀਕ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਹਨ। ਇਹਨ� ਦੇ
ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਇਧਰ ਿਖੱ ਚੇ ਚਲੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਸਤਕਾਰ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਕਈ ਉਤਸਵ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਿਵਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ� ਲਈ ਰੀਡੋ ਵੁਡਲ� ਡ ਰ�ਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੋਲਫਰਡ (Wolford)
ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ� ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਕਾਰਲੇ ਜ਼ ਕੌ ਰਨਰਜ਼ (Carleys Corners), ਈਸਟੰ ਜ਼ ਕੌ ਰਨਰਜ਼
(Eastons Corners), ਹੈਮਲੌ ਕ ਕੌ ਰਨਰਜ਼ (Hemlock Corners), ਜੈਸਪਰ (Jasper), ਸਨ�ਡੰ ਜ਼ ਕੌ ਰਨਰਜ਼ (Snowdons Corners), ਵੌਲਫਰਡ ਸ�ਟਰ
(Wolford Centre) ਅਤੇ ਵੌਲਫਰਡ ਚੈਪਲ (Wolford Chapel) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ: 3,067 (Statistics Canada 2016 Census)
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: $112,384
ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $124,641
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ: 5-6 %
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 400
ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 1,005
2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ:

$937

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱ ਖ ਬੰ ਗਲਾ: $315,294

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
Doug Robertson, ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO)

P.O. Box 340, 317 Brock Street West; Merrickville, Ontario K0G 1N0 Canada
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613-269-4791 / cao@merrickville-wolford.ca

www.leedsgrenville.com

www.NewcomersInfo.ca

