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سال سے بھی پرانا ہے۔ :"فورٹ کا قصبہ  200ریسکاٹ فخریہ طور پر پ 
)Fort Town)ولنگٹن کے قلعے، سینڈرا ایس الن ہاربر "(Sandra S. Lawn 

Harbour اور مرینہ کی وجہ سے مشہور ہے، اور سینٹ الرنس کے دریا پر (
ئر تہوار کشتی رانی کی بڑی منزل سمجھا جاتا ہے۔ سینٹ الرنس کا شیکسپی

)St. Lawrence Shakespeare Festival گرمیوں کے وقت کا سنسنی خیز (
موقع ہوتا ہے جو ہر جوالئی اور اگست میں دریا کی ذمہ داری اٹھاتے ہوۓ 

بیرون خانہ خوبصورت ایمپی تھیٹر میں جاندار، قابل رسائی، پیشہ ور، تھیٹر 
 Fort Wellingtonام(کی پیشکش التا ہے۔ فورٹ ولنگٹن کا قومی تاریخی مق

National Historic Site) اور ہوائی چکی کی جنگ (Battle of the 
Windmill آنے والوں کے لیے مئی تا اکتوبر کھلے ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے مہینوں (

) اور آنے والوں کے Forwarders' Museumمیں فارورڈرز کا عجائب گھر (
) ، پریسکاٹ کی بنیاد رکھے جانے اور ہمارے آباؤ اجداد کے غیر معمولی Visitor Information Centreلیے معلوماتی مرکز (

 ورثے کی نمائش پیش کرتے ہیں۔
 

ہمارے عالقے کے کچھ بڑے کاروباروں میں شامل ہیں کرسکا ٹرانسپورٹیشن، ڈی۔ ایل کنسٹرکشن اینڈ روفنگ لمیٹڈ، ریور سائڈ 
آڈینز بر کا بین  -،  پریسکاٹ416اور  401۔ خطے میں پریسکاٹ شاہراہوں پونٹیاک بی یو اک لمیٹڈ، اور سینٹ الرنس پرنٹنگ

االقوامی پل اور پریسکاٹ کی گہرے پانی کی گودی سے قریب ہونے کی وجہ سےنقل و حمل اور انصرام کا گڑھ ہے۔ یہ قصبہ 
 پریسکاٹ کے صنعتی پارک کا گہوارہ بھی ہے۔
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 (Statistics Canada Census 2016) 3,965  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
   $ 84,736     فی کس آمدنی

  $ 93,263  اوسط گھریلو آمدن
   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری

   1,050        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  1,455 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 843 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 203,200                                    

 
 
 

 


