ਨੌ ਰਥ ਗ�ੈਨ ਿਵੱ ਲ

www.northgrenville.on.ca
ਲੀਡਜ਼ ਗ�ੈਨਿਵੱ ਲ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀ ਨੌਰਥ ਗ�ੈਨਿਵੱ ਲ (North
Grenville) ਬੇਸ਼ਕ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਆਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਥ� - ਔਟਵਾ (Ottawa) ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਅਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜੌਨਸਟਾਉਨ (Johnstown) ਤ� 20 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ – ’ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ।
16,451 ਲੋ ਕ� ਦੇ ਇਸ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਦਾ
ਅਦੁੱ ਤੀ ਸੁਮੇਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥ� ਦੇ ਲੋ ਕ �ਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਰਾਸਤ,
ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਚੰ ਗੇ ਿਵਕਾਸ ਆਿਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਨੌਰਥ ਗ�ੈਨਿਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ‘ਹਿਰਆਵਲਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਿਰਹਾ’ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕਈ ਤਰ�� ਦਾ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਹਾਈਵੇ 416 ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕ�ਪਟਿਵੱ ਲ (Kemptville) ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ ਿਵਚ
ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪ�ਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਿਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿਬਜ਼ਨਸ� ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਗ�ੈਨਿਵੱ ਲ ਿਵਚ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਗੁਐਲਫ ਦਾ ਕ�ਪਟਿਵੱ ਲ ਕ�ਪਸ ਅਤੇ ਫਰਗੂਸਨ ਫੌਰੈਸਟ�ੀ ਸ�ਟਰ (Ferguson Forestry Centre) ਹਨ। ਇੱ ਥ� ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ� ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਕੂਲ�, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕ�ਪਟਿਵੱ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਵੱ ਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, �ਚੇ
ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ 43 ਤੇ 300,000 ਵਰਗ ਫੁਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਕ�ਪਟਿਵੱ ਲ ਕਾਲੋ ਨ�ਡ
(Kemptville Colonnade) ਨ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਿਰਟੇਲ ਅਹਾਤਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਾਲ-ਮਾਰਟ, ਸਟੇਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੋਿਸ਼ਆ ਬ�ਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਲੋ ਨ�ਡ

ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ (Colonnade Development) ਵੱ ਲ� ਇਹ ਿਰਟੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।.
ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ: 16,451 (Statistic Canada Census 2016)
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: $104,421
ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $116,042
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ: 5-6 %
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 3,745
ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 7,900
2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $1,155
ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱ ਖ ਬੰ ਗਲਾ: $369,847

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
Brian Carré, ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO)

P.O. Box 130, 285 County Road 44; Kemptville, Ontario, K0G 1J0 Canada

ਨੌਰਥ ਗ�ੈਨਿਵੱ ਲ

613-258-9596 / bcarre@northgrenville.on.ca

www.leedsgrenville.com

www.NewcomersInfo.ca

