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ਿਪ�ਸਕੌਟ ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 200 ਤ� ਵੱਧ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ “ਿਕਲਾ ਸ਼ਿਹਰ” (Fort Town) 
ਵੈਿਲੰਗਟਨ ਿਕਲੇ (Fort Wellington), ਸ�ਡਰਾ ਐਸ. ਲਾਅਨ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਮਰੀਨਾ (Sandra 
S. Lawn Harbour and Marina) ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ (St. 
Lawrence River) ਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਥ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ 
ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਲ-ਟੰੁਭਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ 
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਿਵਚ, ਨਦੀ ਦੇ �ਪਰ ਖੁੱ ਲ�ੇ  ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ� ਬਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੋਲਾਕਾਰ 
ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵਚ ਸਜੀਵ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਵੈਿਲੰਗਟਨ ਿਕਲੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਥ� (Fort Wellington National Historic 
Site) ਅਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਿਵੰਡਿਮੱਲ (Battle of the Windmill) ਮਿਹਮਾਨ� ਲਈ ਮਈ ਤ� 
ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ੇ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਫਾਰਵਰਡਰਜ਼ ਅਜਾਇਬਘਰ 
(Forwarders' Museum) ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ (Visitor Information 
Centre) ਿਪ�ਸਕੌਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਦੀ ਬਹੁਮੁੱ ਲੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰ ੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ 
ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। 
 
ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕ�ਸਕਾ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Kriska Transportation), ਡੀ.ਐਲ.ਕੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੂਿਫੰਗ ਿਲਿਮਟੇਡ (D.L. 
Construction and Roofing Ltd.), ਿਰਵਰਸਾਈਡ ਪ�ਿਟਐਕ ਿਬਊਇਕ ਿਲਿਮਟੇਡ (Riverside Pontiac Buick. Ltd.) ਅਤੇ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ (St. 
Lawrence Printing) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਵ ੇ401 ਅਤੇ 416, ਿਪ�ਸਕੌਟ-ਔਡ�ਸਬਰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲ (Prescott-Ogdensburg International Bridge) 
ਅਤੇ ਿਪ�ਸਕੌਟ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ (Port of Johnstown) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਪ�ਸਕੌਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ 
ਕ�ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਪ�ਸਕੌਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਾਰਕ (Prescott Industrial Park) ਵੀ ਹੈ। 
 

ਿਪ�ਸਕੌਟ ਸ਼ਿਹਰ 
www.prescott.ca 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 

Dana Valentyne  360 Dibble St,, W.  P.O. Box 160 Prescott, ON K0E 1T0 Canada 
      ਿਪ�ਸਕੌਟ ਸ਼ਿਹਰ                                613-925-2812  dvalentyne@prescott.ca 

 
 
 

ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ: 3,965 (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: $ 84,736 

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $ 93,263 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ:  1,050 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:  1,455 

      2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $843 

      ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ: $203,200 

    
 


