
 2023 Summer Campership Program 

 Dear Parents and Students,  2022/2023 School year 

   
 Our Campership Committee helps provide camping experiences for all Burbank children who are otherwise financially unable to go to 
 camp. Qualified children will be offered a week of resident or day camp. It will be scheduled for Summer 2023. There are a variety of 
 camp programs available including specialty camps for LGBTQ students. 
   
 The following will serve as guidelines for selection: 
 ●  Both the youngster and the parent want him/her to have the camp experience 
 ●  Financial need must exist (must prove participation in free or reduced-price lunch program...district letter) 
 ●  Ages considered are 6-18 years 
 ●  Campers must be a Burbank resident or attend Burbank schools. 
 ●  We will try to place first time campers first, and the rest are given out on a first-come, first-served basis, so turn yours in 

 today!    Final deadline is  February 13  !    (this is due  to camp deadlines being earlier this year) 
   
 If your child is considered for a Campership, a member of the Campership Committee will contact you for further information and to 
 answer any questions you may have. Parents must contribute $10 for day-camp or $25.00 for resident camp (cash, non-refundable) 
 towards the total camp fee for each child attending. Special consideration will be given if there is more than one applicant in a 
 family.   If a family cancels, they agree to reimburse  BCC the full cost of the camp registration! 

 If you have questions about the program, please text Mrs. Theresa Ayers  (818) 531-5591, or 
 email   bcccamperships@aol.com   or go to our website  at burbankcoordinatingcouncil.org. 

 Click the QR Code for the application 

 Es�mados padres y campistas,  HAGA CLIC EN EL CÓDIGO QR PARA LA APLICACIÓN 

 El programa de campership de BCC ayuda a proporcionar experiencias de campamento para todos los niños de Burbank que están 
 en desventaja financiera. A los niños de familias calificadas* se les ofrecerá una selección de campos nocturnos en persona o 
 campamentos diurnos. 
 Nuestro Comité de Campership pagará $250* hacia el costo de una sesión de campamento por cada campista. 
 Los campamentos se llenan rápidamente y queremos asegurar de que las familias tengan la oportunidad de obtener el campamento 
 de su elección. Asegúrese de presentar su solicitud junto con la documentación financiera en o antes del  13 de febrero  del 2023 para 
 ser elegible para recibir un Campership. 
 Después de enviar este formulario de Google, todas las opciones de campamento disponibles se les proporcionarán a los padres por 
 un correo electrónico. (Nota: Todos los campamentos son por orden de llegada) 
 Alrededor del 15 de marzo de 2023, las familias con campistas calificados recibirán una lista de todos los campamentos disponibles, 
 ambos campamentos de residentes y de campamentos diurnos. Las familias calificadas recibirán un número de confirmación de BCC 
 para usar cuando se matriculen directamente con el campamento de su elección. 
 Las tarifas de registro de campership que se pagarán directamente a BCC son así: $10.00 para el campamento diurno o $25.00 para 
 campamentos nocturnos (en efec�vo, no reembolsable) hacia la tarifa total del campamento por cada niño que asista. La tarifa 
 debe ser recibida por BCC antes de que la familia reciba su número de confirmación de campership. 
 Importante: Si una familia cancela por cualquier mo�vo, después de matricularse en un campamento, el adulto  encargado del 
 campista aceptará la responsabilidad de reembolsar a BCC por la matricula pagada de ante manos. 
 *Pautas de selección para campistas: 
 1. Tanto el niño como el padre quieren que él/ ella tenga la experiencia del campamento. 
 2. La necesidad financiera debe exis�r (DEBE proporcionar prueba de ingresos, como: recibo de pago; el W-2 del año anterior o la 
 carta de CalFresh). 
 3. Las edades consideradas para un campership son de 6 a 18 años. 
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 4. Los campistas deben ser residentes de Burbank o asis�r a las escuelas de Burbank. 
 Nota: Las matriculas para los campamentos especializados pueden exceder la can�dad proporcionada por BCC:; el saldo adeudado 
 es la responsabilidad del adulto encargado del campista. 

 Հարգելի ծնողներ և ճամբարականներ, 

 Բրբենքի կազմակերպչական խորհրդի ճամբարի ծրագիրը ճամբարի գնալու հնարավորություն է տալիս Բրբենքի 
 ֆինանսապես անապահով ընանիքների երեխաներին: Որակավորված ընտանիքների երեխաներին* կառաջարկվի 
 անձամբ գիշերային կամ ցերեկային ճամբար հաճախել: 
 Մեկ սեսիա ճամբար հաճախելու համար, Բրբենքի կազմակերպչական խորհուրդը (BCC) $250* է վճարում 
 ճամբարին յուրաքանչյուր երեխայի համար: 
 Ճամբարները շատ արագ են լցվում և մենք ցանկանում ենք, որ ընտանիքները հնարավորություն ունենան ընտրել 
 իրենց համար նախընտրելի ճամբար: Դիմումնագիրն ու ֆինանսական փաստաթղթերն ուղարկել մինչև 2023 
 թվականի փետրվարի 13-ը, որպեսզի կարողանաք ապահովել տեղերը: 
 Գուգլ ձևաթուղթը լրացնելուց հետո, ծնողը, էլեկտրոնային փոստով կստանաք բոլոր ճամբարների տեղեկությունը: 
 (Նշում. Բոլոր ճամբարների տեղերը կբաշխվեն ամենաշուտ դիմողներին:) 
 2023 թվականի  փետրվարի 13  մոտ օրերին, ընտրված ընտանիքները  կստանան ինչպես գիշերային, այնպես էլ 
 ցերեկային ճամբարների անունների ցուցակը: Որակավորված ընտանիքները հաստատման համար (confirma�on 
 number) կստանան Բրբենքի կազմակերպչական խորհրդի կողմից (BCC), որպեսզի դրա օգնությամբ ձեր 
 ցանկացած ճամբարի դիմումնագիրը լրացնեք: 

 Յուրաքանչյուր երեխայի ճամբարի արձանագրման համար պետք է վճարել Բրբեքի կազմակերպական խորհրդին. 
 $10.00 ցերեկային ճամբարի կամ $25.00 գիշերային ճամբարի (վճարել կանխիք դրամով, այն հետ չի վերադարձվի) 
 համար: Դրամը պետք է վճարել Բրբենքի կազմակերպչական խորհրդին մինչև հաստատման համարը ստանալը: 
 Կարևոր տեղեկություն. Եթե որևէ պատճառով ընտանիքը չեղյալ համարի ճամբարի հաճախումը արձանագրվելուց 
 հետո, ապա ընտանիքը պետք է Բրբենքի կազմակերպչական խորհրդին վճարի ճամբարի այն արժեքը, որ խորհուրդը 
 վճարել է ճամբարին երեխայի համար: 

 *Ընտրության ուղեցույցներ ճամբարականների համար. 
 1. Ե՛վ երեխան, և՛ ծնողը ցանկանում են, որ երեխան ճամբար հաճախի: 
 2. Ընտանիքը պետք է ֆինանսական օգնության կարիք ունենա (ՊԵՏՔ Է եկամտի ապացույց ցույց տալ, օրինակ՝ 
 աշխատավարձի վճարման կտրոն, անցյալ տարվա W-2 հարկերի ապացույց, CalFresh նամակ): 
 3. Երեխան պետք է լինի 6-18 տարեկան: 
 4. Ճամբարականները պետք է լինեն Բրբենքի բնակիչ կամ հաճախեն դպրոց Բրբենքում: 
 Նշում. Մասնագիտացված ճամբարի արձանագրությունը կարող է գերազանցել նախատեսված գումարին: Մնացած 
 գումարը ծնողի պատասխանատվությունն է: 
 Եթե հարցեր ունեք այս ծրագրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել bcc.camper@gmail.com հասցեով: 

 ՍԵՂՄԵՔ QR ԿՈԴԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ 


