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 Leeds Grenville لیگرنو در  یمنطقھ شھر نیعتریبدون شک سر ،یشمال  
 نیآورد. ا یبھ ارمغان م یتوسعھ اقتصاد یرا برا یبزرگ دیو نو حال رشد

 نیشھر اتاوا، فرودگاه ب یئ قھیدق 20بھ فاصلھ  یکیشھر از لحاظ استراتژ
در کایو مرز آمر یالملل  Johnstown  و  بل پرجنمح نیواقع شده است.  ا

 16,451 تیکوچک را با جمع یو شھرھا ییاز فرھنگ روستا یئ زهیجوش آم
 ،یعیطب راثیم ،یعال یزندگ وهیش یایدھد کھ از مزا یم ینفره در خود جا

اری، رشد مثبت و بس یخدمات اساس شوند یبھره مند م گریاز موارد د ی  . 
 

North Grenville را  یادیز یھا شرفتیبنام محل "سبز و در حال رشد" پ
ارائھ  416با قرار گرفتن در مجاورت بزرگراه  یو بازرگان یمسکون نھیدر زم

و  زیسبز، تم ستیز طیمح یتجارتھا یاست کھ برا یاموال بازرگان یدارا Kemptville یشھرستان  واقع در ھستھ مرکز نیدھد. ا یم
واقع  North Grenvilleدر  Ferguson یو مرکز جنگل دار   Kemptville Guelphباشند. مجتمع  دانشگاه  یآل م دهیا یابتکار

 یرو بھ رشد  درمنطقھ ا مارستانیب کی و،یدر انتار تیسطح موفق نیبھ داشتن دو مدرسھ با باالتر نیمحل ھمچن نیشده اند. ا
Kemptville  ۀمرکز توسع کیبالد.  یبھ خود م دیجد ۀکتابخان کیو  یعال یحیو امکانات تفر زمراک ش،یبا پزشکان در حال افزا 

-Wal یبا  ساختمانھا County Road 43واقع در  Kemptville Colonnadeفوت مربع بنام  300,000بھ مساحت  دیخر
Mart ،Staples  وScotiabank است کھ توسط  یفرصت داد و ستد کی نیدر دست ساخت  است. اColonnade ابدی یتوسعھ م. 

. 
 16,451 (Statistics Canada Census 2016)  آباد کل 

   8oC- (27oF)    حرارت درجۂ اوسط کا جنوری
   26oC  (70oF) حرارت درجۂ اوسط کا جوالئی

 برف ,mm 784 بارش  ,cm 198 سازی رسوب ساالنہ عام
  $ 104,421 سرانه درآمد
  $ 116,042 آمدن گھریلو اوسط
   % 6-5 روزگاری بے شرح اوسط
  3,745        بالغان یافتہ تعلیم کے تک اسکول ہائی
  7,900  بالغان والے ڈپلومہ یونیورسٹی یا کالج
   $ 1,155 خرچہ کا کرایے ماہانہ اوسط کا اپارٹمنٹ کے کمروں دو

بنگلی علیحدہ بیڈروم 3 اوسط $ 369,847                                    
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