P. O. Box 10126, Burbank, California 91510
www.burbankcc.org
BCC.HolidayBaskets@gmail.com
(818) 679-2217
501c3 tax ID: 95-6116051

Dear Friend of Burbank Coordinating Council,
For over 88 years, the Burbank Coordinating Council Holiday Basket Program has provided assistance during the
holiday season for economically disadvantaged families. Burbank citizens have been an integral part of this program. By
partnering with other organizations for the food drive portion of this program, we ensure its success. If you or your
organization would like to support us or one of our families, please fill out the Google Form on our website by 11/15/21.
Adopting a family means providing them with groceries and holiday gifts. We’ve provided you with our guidelines in
order to ensure that all adopted families receive the same generous donations. Items will be delivered on December 11th.
In addition, you can also DONATE ITEMS and deliver them to 3314 Burton Drive, Burbank between 9am to 5pm
Monday through Friday. For dates and times, visit our website. Here are additional ways in which you can help make this
program successful:
FOOD BAGS:
GIFT CARDS:
TEEN CARD:
GIFTS/TOYS:

Fill a bag (or 2) and drop off at South Hills. See our website for items to include- www.burbankcc.org
Donate $25 grocery gift cards so families can buy fresh food items
Donate $10- $25 store gift cards so teens can purchase clothing, food, toiletries, movie tickets, etc.
Purchase gifts from our Amazon Wish List and/or donate new toys

OTHER OPPORTUNITIES:
● Financial donations can be made through our website! We accept PayPal, Venmo, or Zelle.
● Checks can be mailed to our P. O. Box. Make checks payable to Burbank Coordinating Council.
● Volunteers are needed! Visit our Volunteer Sign Ups and select the task/ time that best matches your availability.
Return this portion to our P. O. Box only if you DO NOT have internet access by 11/1/21. Otherwise, sign up online!
_______________________________________________________________________________________________________________
CONTACT INFORMATION:
___________________________________

____________________________________

_________________________

Contact Person’s Name/Organization

Email

Cell Phone

SELECT HOW YOU WOULD LIKE TO PARTICIPATE- (if possible, please submit online):
_____ I/We will make baskets for _______ family/(ies) we are adopting, totaling _______ people, and deliver on 12/11.
_____ I/We will provide pre-filled food bags and deliver them according to instructions on the website.
_____ I/We will donate gift cards/funds ($________ ), or toys, and deliver them according to instructions on the website.

_____ I/We can help fill, distribute, or deliver bags, and I/ we will fill out the Volunteer Sign Up Form on the website.*
*We are not able to accept your volunteer commitment via this paper application.

I can do the following: ___________________________________________________________________________
I can provide the following: _______________________________________________________________________
Thank you for making a difference. Your involvement in our program in any capacity is appreciated and valued.
~ The Holiday Basket Program Committee~ Chairperson: Hilde García
Donor Application- Updated 8/29/21
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Estimado amigo del Consejo Coordinador de Burbank,
Por más de 88 años, el programa de la Canasta Navideña de nuestro consejo ha proveído asistencia durante los días
festivos para las familias con una desventaja económica. Ciudadanos de Burbank han sido una parte integral de este
programa. Si Usted o su organización quisiera apoyar una de nuestras familias, por favor llene el formulario de Google en
nuestro sitio electrónico antes del 15 de noviembre del 2021.
Adoptando una familia significa proveyéndoles mandados y regalos navideños. Hemos creado normas para asegurar
que todas las familias reciban las mismas donaciones generosas. Todos los regalos y comida se entregarán a la familia el 11
de diciembre.
Adicionalmente, Usted también puede donar artículos y dejarlos en 3314 Burton Drive, Burbank entre 9am a 5pm
lunes a viernes. Para las fechas y horarios más recientes, visite nuestro website. Aquí hay más opciones en cómo Usted
puede asistirnos para crear un programa exitoso:
Bolsas de comida- Llene una bolsa (o 2) y déjelo en South Hills Church. Nuestro website tiene información.
Tarjetas de compra- Done tarjetas de compra para que las familias puedan comprar comida fresca.
Tarjetas para jóvenes- Done tarjetas de compra para que los jóvenes puedan comprar boletos para el cine, ropa, etc.
Juguetes y regalos- Compre Usted regalos de nuestra lista de esperanza de Amazon y / o done juguetes nuevos
OTRAS OPORTUNIDADES:
● Donaciones financieras pueden elaborarse en nuestro website! Aceptamos PayPal, Venmo, o Zelle.
● Los cheques se pueden mandar a nuestra Caja Postal. Cheques son pagables a Burbank Coordinating Council.
● ¡Voluntarios se necesitan! Visite nuestro Volunteer Sign Ups; seleccione el trabajo y tiempo adecuado para Usted.
Devuelva este formulario a nuestra caja postal solamente si NO TIENE acceso al internet antes del 1 de noviembre.
De otra manera, inscríbase en nuestro website.
_______________________________________________________________________________________________________________
Información de Contacto:
___________________________________

____________________________________

_________________________

Nombre de contacto/Organización

Correo electrónico

Celular

Seleccione como Usted quisiera ayudad: (si es posible, por favor de llenar en nuestro website):
___ Haré/Haremos canastas para ______ familia(s) que estamos adoptando, en total _____ personas y entregar el 11 de diciembre.
___ Proveeré/Proveeremos bolsas llena de comida y entregarlas de acuerdo a las instrucciones en nuestro website.
___ Donaré/Donaremos tarjetas de compras ($______), o juguetes, y entregarlas de acuerdo a las instrucciones en nuestro website.

___ Podré/podremos llenar, distribuir o entregar bolsas y llenaré/llenaremos el formulario Volunteer Sign Up en nuestro website.*
*No podemos aceptar su ayuda de voluntario en este formulario- solamente se puede inscribir en nuestro website.

Yo puedo hacer lo siguiente: ______________________________________________________________________
Yo puedo proveer lo siguiente: ____________________________________________________________________
Gracias por crear una diferencia positiva. Su ayuda en este programa en cualquier capacidad es apreciada y valorada.
~ El Comité de la Canasta Navideña~ Contacto principal: Hilde García
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Բրբենքի Համագործակցության խորհրդի հարգելի ընկերներ,
Ավելի քան 88 տարի շարունակ, տոնական օրերի ընթացքում, Բրբենքի Համագործակցության խորհրդի «Տոնական զամբյուղներ»
ծրագիրը ֆինանսական օգնություն է հատկացնում տնտեսապես անապահով ընտանիքներին: Բրբենքի
քաղաքացիները այս ծրագրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում: Այս տարի ևս մեկ անգամ, մենք համագործակցելու ենք Սաութ Հիլլս եկեղեցու
https://southhills.org/burbank/ հետ ծրագրի սննդի մասը իրականացնելու համար: Եթե դուք կամ ձեր կազմակերպությունը ցանկանում են աջակցել
մեր ընտանիքներից մեկին, խնդրում ենք լրացնել մեր կայքէջում տեղադրված Գուգլ ձևը https://www.burbankcc.org/volunteerform մինչև 11/15/21:
Աջակցել ընտանիքին նշանակում է նպարեղեն և տոնական նվերներ տրամադրել: Մենք ձեզ ենք տրամադրում մեր ուղեցույցները, որպեսզի
աջակցվող բոլոր ընտանիքներին հավասարապես օգնենք: Նվերները կառաքվեն դեկտեմբերի 11-ին:
Բացի այդ, դուք կարող եք ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԱԵՎ և առաքել 3314 Burton Drive, Burbank հասցեին, երկուշաբթիից մինչև
ուրբաթ, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 5-ը: Ամսաթվերի և ժամերի հետ ծանոթանալու համար, հյուրընկալել մեր
https://www.burbankcc.org/ Ահա թե ինչպես կարող եք լրացուցիչ կերպ օգնել այս ծրագիրը հաջողության հասցնելու համար.
ՆՊԱՐԵՂԵՆԻ ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ – մի քանի տոպրակ (կամ 2) լցնել սննդամթերքով և առաքել Սաութ Հիլլս եկեղեցի: Հյուրընկալել
մեր կայքէջը https://www.burbankcc.org/ նպարեղենի ցուցակի հետ ծանոթանալու համար:
ՆՎԵՐՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵՐ - $25 դոլարի արժողությամբ սննդամթերքի խանութի քարտ նվիրել ընտանիքներին՝ թարմ սննդամթերք
գնելու համար
ՔԱՐՏԵՐ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - $10-$25 դոլարի արժողությամբ խանութի քարտեր նվիրել դեռահասների համար հագուստ,
սննունդ, արդուզարդի պարագաներ, կինոթատրոնի տոմսեր և այլ ապրանքներ գնելու համար
ՆՎԵՐՆԵՐ/ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ – Գնել նվերներ Ամազոնի ցանկույթւոնների մեր ցուցակից և/կամ նվիրել նոր խաղալիքներ: ԱՅԼ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

•

Ֆինանսական օգնություն կարելի է կատարել մեր https://www.burbankcc.org/ միջոցով: Ընդունում ենք PayPal, Venmo կամ
Zelle:

•
•

Անձնական չեկերը կարելի է ուղարկել փոստային մեր հասցեին (P. 0. Box): Չեկերը վճարել. Burbank Coordinating Council
Հարկավոր են կամավոր աշխատողներ: Հյուրընկալել Կամավորների արձնագրության
https://www.burbankcc.org/volunteerform էջը և ընտրել, թե ինչ կամ երբ կարող եք աշխատել:
Ուղարկել այս նամակը փոստային մեր հասցեին (P. 0. Box), եթե ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ օգտվել համացանցից մինչև 11/1/21:
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ.
_____________________

_____________________

Ձեր անունը/կազմակերպության անունը

____________________

էլեկտրոնային փոստի հասցե

բջջային

հեռախոսի #
ԸՆՏՐԵԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ. (Եթե հնարավոր է լրացնել առցանց եղանակով:)
Ես/մենք զամբյուղ կտրամադրենք ընտանիք(ներ)ի

անդամի համար և կառաքենք այն 12/11-ին:

_______Ես/մենք սննդամթերքով լի տոպրակներ կտրամադրենք և կառաքենք ըստ https://www.burbankcc.org/ ուղեցույցների:
Ես/մենք նվերի քարտեր կնվիրենք ($
), կամ խաղալիքներ և կառաքենք ըստ https://www.burbankcc.org/
ուղեցույցների:
Մենք կարող ենք օգնել լցնել տոպրակներ, բաժանեկ կամ առաքել զամբյուղները, ինչպես նաև կլրացնեմ/կլրացնենք կամավորների
արձանագրության ձևը. https://www.burbankcc.org/volunteerform , որը տեղադրված է https://www.burbankcc.org *
*Թղթե դիմումնագրի միջոցով հնարավոր չէ դիմել կամավոր աշխատանք կատարելու համար:
Ես կարող եմ օգնել հետևյալ կերպ.
Ես կարող են նվիրել հետևյալը.
Շնորհակալություն ձեր նվիրատվության համար: Ցանկացած օգնություն գնահատելի է և արժեքավոր:
— Տոնական զամբյուղներ ծրագրի կոմիտե — նախագահ – Հիլդե Գարսիա
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