
WIC  ن ارشد  و پروگرام تغذ�ه بازار دهاقنی
ن فارم مجاز   2022دکا�نی

 به ترت�ب حروف الفبا طبق ولسوا�ي لست شدە است 
 

ن است که اجازە پذیرش مزا�ای  ن �ک فروشگاە فارم در ساحه خود استفادە کن�د. فصل  2022در سالمندان  FMNP  و مزا�ای WICاین لسیت از دکا�نی   FMNPرا ىارند. از این ل�ست برای �افنت
 میل نمایید. ایFMNPteam@doh.wa.govتماس گرفته و �ا به  800- 841-1410است. ا�ر سوا� دار�د، لطفا به شمارە  2022�ر � ا�ت  31 - جون  1از 
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 ماه ھا، روزھا، ساعت ھای كاری  شھر  أىرس اسم فارم  ولسوالی 

CHELAN STUTZMAN RANCH 2226 EASY ST WENATCHEE, 98801 25  بر واكت 31 -جون 
 ھمھ روزه        

 بعد از ظھر  6:00 -صبح  9:00          
CLALLAM JEMBE FARMS 3931 OLD OLYMPIC HWY PORT ANGELES, 

98362 
 نوامبر  -مي 
 شنبھ -ىوشنبھ      

 بعد از ظھر  6:00 -صبح  9:00           
CLALLAM SARGE'S FARMSTAND 280 SOL DUC WAY FORKS, 98331 15  دسمبر   -جون 

 شنبھ -ىوشنبھ       
 بعد از ظھر  12:00 - 4:00            

CLALLAM SEQUIM BEE FARM 65 SHORT RD. PORT ANGELES, 
98362 

    اکتوبر   -مارچ 
 یکشنبھ 

بعد از   2:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

CLARK BI-ZI FARMS 9504 NE 119TH ST VANCOUVER, 98662  دسمبر  -اپریل 
 شنبھ  -دوشنبھ      

 بعد از ظھر  6:00 -صبح  9:00          
 یکشنبھ     

بعد از   4:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

CLARK CGI ORCHARD 9608 NE 50TH AVE VANCOUVER, 98668  دسمبر  -اپریل 
 ھمھ روزه      

بعد از   5:00 - صبح  10:30          
 ظھر 

CLARK GEORGE HOFFMAN FARMS 18913 NW 41 AVE RIDGEFIELD, 98642  نوامبر  -جون 
 ھمھ روزه      

 بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00          
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 ماه ھا، روزھا، ساعت ھای كاری  شھر أىرس اسم فارم  ی ولسوال

CLARK NORTH WEST ORGANIC FARM 17713 NW 61ST AVENUE RIDGEFIELD, 98642  اکتوبر   -مارچ  
 ھمھ روزه       

بعد از   6:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

FRANKLIN LA SANTA FE 481 KEPPS RD PASCO, 99301  اكتبر  15 -اپریل 
 شنبھ    

 بعد از ظھر  6:00 -صبح  9:00          
GRANT SANTIAGO’S GARDEN 8118 HWY 283 N EPHRATA, 98823  نوامبر  -جون 

 شنبھ  -دوشنبھ      
 شام  8:00 - بعد از ظھر  5:00         

 یکشنبھ     
 شام  8:00 -صبح  7:00         

KING STEEL WHEEL  3700 324TH AVE SE FALL CITY, 98024  نوامبر  -جون 
 شنبھ -پنجشنبھ       

بعد   5:00 -بعد از ظھر  12:00          
 از ظھر 

KING OXBOW FARM & CONSERVATION 
CENTER 

10819 HWY 203 CARNATION, 98014    تمام طول سال 
 ھمھ روزه       

 بعد از ظھر  4:00 -صبح  10:00        
KLICKITAT KLICKITAT CANYOUN WINERY 6 LYLE SNOWDEN RD LYLE, 98635    تمام طول سال 

 یکشنبھ -چھارشنبھ      
بعد   6:00 -یعد از ظھر  12:00          

 از ظھر   
LEWIS BURNT RIDGE ORCHARDS 432 BURNT RIDGE RD ONALASKA, 98570  تمام طول سال 

 جمعھ  -دوشنبھ      
 بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00           
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 ماه ھا، روزھا، ساعت ھای كاری  شھر  أىرس اسم فارم  ولسوالی 

LEWIS RAINY GLEN FARMS 244 MARTIN RD GLENOMA, 98336  تمام طول سال 
 شنبھ  -پنجشنبھ      

 بعد از ظھر  6:00 -صبح  8:00           
OKANOGAN TABER FAMILY INVESTMENTS 33349 HWY 97 OROVILLE, 98844  سپتمبر  30 -مي 

 ھمھ روزه      
  بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00          

PEND OREILLE THE ARTFUL FARM 1781 TURNER RD NEWPORT, 99156  نوامبر  -جوالی 
 جمعھ -یکشنبھ      

بعد از   6:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

PIERCE SPOONER FARMS 9710 SR 162 EAST PUYALLUP, 98374 1  اكتبر   31 -جون 
 ھمھ روزه      

 بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00          
SNOHOMISH LONG HEARING FARM 1110 COMMERCIAL AVE DARRINGTON, 98241  نوامبر   -مي 

 ھمھ روزه      
 شام  7:00 -صبح  9:30          

SNOHOMISH MALTBY PRODUCE MARKETS, INC  19523 BROADWAY AVE SNOHOMISH, 98296   تمام طول سال 
 ھمھ روزه        

بعد از   6:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

SPOKANE FRESH CUT FARMS 7701 W CROSS CUT RD DEER PARK, 99006  بر  واكت -جون 
 پنجشنبھ      

بعد   6:30 -بعد از ظھر  4:30           
 از ظھر 
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SPOKANE MONTAGUE HERITAGE FARM LLC 40415 N MADISON RD ELK, 99009  سپتمبر  15 -مي 
 پنجشنبھ  -دوشنبھ        

بعد از   4:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

 ماه ھا، روزھا، ساعت ھای كاری  شھر  أىرس اسم فارم  ولسوالی 

STEVENS FRONT PORCH FARM 896 HWY 395 SOUTH ADDY, 99101  دسمبر   -جون 
 سھ شنبھ، پنجشنبھ و       شنبھ     

بعد   5:30 - بعد از ظھر  12:00           
 از ظھر 

THURSTON BLACK RIVER BLUES 17132 MOON RD SW ROCHESTER, 98579  آگست  -جوالي 
 ھمھ روزه     

بعد از   6:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

THURSTON HIVE 5 BEES LC 10020 HWY 12 SW ROCHESTER, 98579   تمام طول سال 
 شنبھ -پنجشنبھ     

 بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00          
THURSTON LATTIN'S COUNTRY CIDER MILL & 

FARM, INC 
9402 RICH RD SE OLYMPIA, 98501  اكتبر  -جون 

 شنبھ  -دوشنبھ      
بعد از   5:30 -صبح  9:00            

 ظھر 
 یکشنبھ     

بعد از   4:00 -صبح  9:00            
 ظھر 

THURSTON SPOONER BERRY FARMS 3327 YELM HYW OLYMPIA, 98513  آگوست   -نیمھ جون 
 ھمھ روزه      

 بعد از ظھر  4:00 -صبح  9:00           
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WHATCOM CLOUD MOUNTAIN FARM CENTER 6906 GOODWIN RD EVERSON, 98247   بر  واكت -جوالی 
 شنبھ -پنجشنبھ       

بعد از   5:00 - صبح  10:00          
 ظھر 

YAKIMA AHTANUM BERRY PATCH 2811 S 74TH AVE YAKIMA, 98903 YEAR ROUND 
      WEDNESDAY – SUNDAY  
          10:00AM – 6:00PM 

 ماه ھا، روزھا، ساعت ھای كاری  شھر  أىرس اسم فارم  ولسوالی 

YAKIMA DAGDAGAM FARM AND PRODUCE 4640 LATERAL A RD WAPATO, 98951  نوامبر  -مارچ 
 ھمھ روزه         

 بعد از ظھر  7:30 -صبح  7:30          
YAKIMA JOHNSON ORCHARDS FRUIT, LLC 4906 SUMMITVIEW AVE YAKIMA, 98908  تمام طول سال 

 شنبھ -سھ شنبھ      
 بعد از ظھر  5:00 -صبح  9:00          
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