ெவஸ்ட்ேபார்ட் கிராமம்
www.villageofwestport.ca
இந்த ெவஸ்ட்ேபார்ட் கிராமம் எப்ெபா��ம் ஏதாவ� ஒன்� நிக�ம்
இன�ைமயான இடமா�ம். இயற்ைகக் காட்சிகள் நிைறந்த இந்தக்
கிராமமம் “றிேடா ஏ�கள�ன் இதயம்” என அைழக்கப்ப�கின்ற�. இதைன
இவ்வா� அைழக்கக் காரணம் இந்தக் கிராமம் பயண�க்கக்��ய றிேடா
கால்வாய் ெதா�திய�ன் ஆரம்பப் ப�திய�ல், ேமல் றிேடா ஏ�ய�ன்
ேமற்�க் ேகா�ய�ல் அைமந்தி�ப்ப� ஆ�ம். இங்� 30 பட�கள் வைர
நி�த்தக்��ய இடவசதி�டன் மன�த �யற்சியால் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ�
ெசயற்ைகத் த�வ�ல் ஒ� ெபா� இறங்��ைற இ�க்கின்ற�. இத்
�ைற�கப் ப�திய�ல் ஒ� �ற்�லாப் ப�தி�ம் உண்�. ஏறக்�ைறய
அைர �ற்றாண்�க்� �ன்னர் மாகாண அரசாங்கத்தினால் அைமக்கப்பட்ட ம� ன் வளர்ப்�க் �ட்ைடகள�லி�ந்�
இடம்ெபயர்ந்� வந்த ம� ன்கள் இந்த ஏ�கள�ல் வா�கின்றன. இதனால் இங்� �றிப்பாக ம� ன்ப��ப்பதற்� நல்ல வாய்ப்�
நில�கின்ற�. ம� ன் வளர்ப்�க் �ட்ைடகள�ல் வா�கின்ற ம� ன்கைளப் ப��ப்பதற்� அ�மதி கிைடயா�. என��ம், �ண்�ல்
ம� ன்ப��ப்பவர்கள் ேமல் றிேடா ஏ�, ெவஸ்ட்ேபார்ட் ஏ�, மணல் ஏ� ஆகியவற்றில் அல்ல� ஏைனய பல சிறிய
ந�ர்நிைலகள�ல் ம� ன்ப��க்கலாம். பட�கள�ல் சவா� ெசய்பவர்க�க்�ம், கால் நைடயாகச் ெசல்பவர்க�க்�ம், ெவள�க்களப்
ப��யர்க�க்�ம் இக் கிராமம் வ���ைறகாலத்ைதக் கழித்� மகிழ உத�ம் ஒ� ெசார்க்க �மியாக உள்ள�.
இந்த ெவஸ்ட்ேபார்ட் கிராமத்தின் நகர்க்கீ ழ் ைமயம் இயற்ைகக்காட்சிகள் நிைறந்த இடமாகப் �கழப்ப�கின்ற�. இங்�
கைடகள�ல்
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ஆபரணங்கைள�ம் அலங்காரத் �ண�கைள�ம் ேம�ம் பலவற்ைற�ம் காட்சிப்ப�த்�ம் பல வ�தமான கைடகைள ந�ங்கள்
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இ�க்கின்றன. ஒ� பார்ைவயாள�ன் கண்ேணாட்டத்தில் இ�, ெபாெலய் (Foley) மைலய��ள்ள ஸ்ைப (Spy) பாைற வைர
கால் நைடயாக ஏறிச் ெசன்� அங்கி�ந்� பார்த்தால்

ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:

ெவஸ்ட்ேபார்ட் நிலப்ப�திய�ன் ப�ரமிப்�ட்�ம் ேதாற்றம் ெதன்ப�ம்.

590 (Statistics Canada Census 2016)

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
வ�டாந்த சராச� மைழவழ்ச்சி:
�

-8 ⁰C (27 ⁰F)
26 ⁰C (70 ⁰F)

784 mm rain, 198 cm snow

தன�ெயா�வர் வ�மானம்: $72,576
சராச� வட்�
�
வ�மானம்: $78,166
சராச�த் ெதாழிலின்ைம வதம்:
�

5-6 %

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:

180

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற
வய�வந்தவர்கள்:

245

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச�
மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $853
சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:

$270,413

ேமலதிகத் தகவல்கள்:
Paul Snider,

நி�வாகி

ெவஸ்ட்ேபார்ட் கிராமம்

PO Box 68, 30 Bedford Street; Westport, Ontario K0G 1X0 Canada
613-273-2191 / Westport@rideau.net

www.leedsgrenville.com
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