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August 2021
Dear Prospective Volunteer,
We are excited for your interest in volunteering for the Holiday Basket Volunteer Program. For over 88
years, the Burbank Coordinating Council Holiday Basket Program has provided financial assistance during the
holiday season for economically disadvantaged families. Burbank citizens have been an integral part of this
program! We hope you will continue to support this program.
Who can volunteer?
Currently, all adults are welcome. Volunteers from ages 12-18 are also welcome. They must be in middle
or high school and must be working towards their service hour goals. (Recording sheets must be brought to the
shift in order to be signed).
How can you help?
If you or your organization would like to volunteer, please visit our Volunteer Sign Ups and select the
time that best matches your availability. Even if you are part of an organization, you must sign up individually.
What happens after you sign up to volunteer?
When your sign up is confirmed, you will receive a confirmation. We will send a text reminder 2 days
before your shift. On your volunteer day, we will train you on your task. Please make sure you sign up for shifts
you can do because not showing up will hinder our efforts. Please be prompt.
Can’t volunteer? There are more ways in which you can help! Consider:
● Financial donations made through our website! We accept PayPal, Venmo, or Zelle.
○ Checks can be mailed to our P. O. Box- made payable to Burbank Coordinating Council.
● Donating water or snacks for our volunteers- click here to sign up!
● Purchase an item from our Amazon Wishlist. You can also buy an item we listed on our website.
● Share our flyers and information on your social media platforms
Questions?
If you would like more information, please contact Hilde García at (818) 679-2217.
We are so grateful for your willingness to serve as a volunteer with Burbank Coordinating Council’s
Holiday Basket Program. By embracing the spirit of giving, we will make this an amazing holiday season for
many in our community. Thank you for making a difference. Your involvement in our program in any capacity is
appreciated and valued!
Volunteer Information- Updated July 20, 2021
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Agosto 2021
Querido voluntario perspectivo,
Estamos emocionados por su interés en ser voluntario para el programa de Canastas Navideñas. Por más
de 88 años, el Consejo Coordinador de Burbank ha proveído asistencia financiera para las familias con
necesidades económicas. Los ciudadanos de Burbank han sido una parte integral de este programa. Esperamos
que usted continúe apoyando este programa.
¿Quién puede ayudar?
En este momento, todos los adultos son bienvenidos. Voluntarios desde las edades 12 a 18 también
podrán ayudar. Deberían estar en la secundaria (grados 6 a 12) y estar completando sus horas de servicio
comunitario. (Deben traer sus registros para que se les pueda firmar cuando estén de voluntario.)

¿Cómo Usted puede ayudar?
Si usted o su organización quisiera ser voluntario, por favor visite nuestra página electrónica y seleccione el
horario que mejor le convenga con su tiempo disponible. Aunque sea parte de una organización, cada persona
debe ingresar y escoger su tiempo disponible individualmente.

¿Qué pasa después de que ha ingresado al Volunteer Sign Up?
Cuando su horario esté confirmado, recibirá una confirmación por correo electrónico. Le mandaremos un
recordatorio vía texto dos días antes de su turno. En su día de voluntario, le entrenaremos en qué hacer. Por favor
asegure que se inscriba para los horarios que pueda hacer, porque el no venir impide nuestros esfuerzos. ¡Favor
venir a tiempo!

¿No puede ser voluntario? Hay otras maneras en las cuales puede ayudar. Considere:
● Donaciones financieras hechas por nuestro website. Aceptamos PayPal, Zelle y VenMo.
○

●
●
●

Cheques se pueden mandar a nuestra caja postal Pagables a Burbank Coordinating Council

Donar agua o meriendas ligeras para nuestros voluntarios- clic aquí para donar.
Compre un artículo de nuestra Lista de Amazon o los artículos que pedimos en el website
Comparta esta información en sus sitios electrónicos como el Facebook, Twitter e Instagram

¿Preguntas?
Si le gustaría recibir más información, por favor contacte a Hilde García al teléfono (818) 679-2217.
Estamos muy agradecidos de que usted quiera ser voluntario con el Programa de Canastas Navideñas del
Consejo Coordinador de Burbank. El espíritu de donar hará mejor esta temporada festiva para muchos en nuestra
comunidad. Gracias por crear un impacto positivo. ¡Su ayuda en este programa en cualquier capacidad será
apreciada y valorada!
Volunteer Information- Updated August 29, 2021
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Օգոստոս 2021
Հարգելի ապագա կամավոր,
Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք ցանկանում եք մասնակցել Տոնական զամբյուղների կամավոր ծրագրին, ապա
սեղմել այստեղ. https://www.burbankcc.org/volunteerformenglish: 88 տարուց ի վեր, Բրբենքի
համագործակցության խորհրդի «Տոնական զամբյուղներ» ծրագրիը ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերել
տնտեսապես անապահով ընտանիքներին տոների ընթացքում: Բրբենքի քաղաքացիներն այս ծրագրի
անբաժանելի մասն են կազմում: Հուսով ենք, որ կշարունակեք աջակցել այս ծրագրին:
Ո՞վ կարող է կամավոր աշխատել:
Ներկայումս ընդունում ենք բոլոր չափահասներին: Ընդունում ենք նաև 12-18 տարեկան անչափահաս
կամավորներին: Նրանք պետք է միջանկյալ կամ միջնակարգ դպրոցի աշակերտ լինեն և աշխատեն ժամերը
դպրոցական ծառայություն ժամերի դիմաց: (Ժամերի դիմաց ստորագրություն ստանալու համար պետք է դպրոցի
կողմից փաստաթուղթ ներկայացնել:)
Ինչպե՞ս կարող եք օգնել:
Եթե դուք կամ ձեր կազմակերպությունը ցանկանում է կամավոր աշխատանք կատարել, խնդրում ենք
հյուրընկալել Կամավորների արձանագրության էջը. https://www.burbankcc.org/volunteerformenglish և ընտրել թե
ինչ և երբ կարող եք անել: Նույնիսկ եթե դուք կազմակերպության կամ խմբի մաս եք կազմում, դուք պետք է
անհատապես արձանագրվեք:
Ի՞նչ է լինելու կամավոր աշխատանքի համար արձանագրվելուց հետո:
Արձանագրվելուց հետո, դուք հաստատման ապացույց կստանաք: Ձեր աշխատանքը սկսելուց 2 օր առաջ ձեզ
կնախազգուշացնենք տեքստի միջոցով: Մենք ձեզ կսովորեցնենք, թե ինչ անել մինչև աշխատանքը սկսելը:
Խնդրում ենք արձանագրվել այն օրերի և ժամերի համար, որը ձեզ հարմար է: Եթե դուք չներկայանաք, ապա
կխոչընդոտեք մեր աշխատանքը: Խնդրում ենք լինել ճշտապահ:
Չե՞ք կարող կամավոր աշխատել: Կարող եք այլ կերպ օգնել: Կցանկանա՞ք.
• Ֆինանսական օգնություն կատարել մեր կայքէջի միջոցով: Մենք ընդունում ենք PayPal, Venmo կամ Zelle:
o Անձնական չեկերը կարող եք ուղարկել մեր փոստային հասցեին վճարելով Burbank Coordinating
Council-ին:
• Ջրի և թեթև խորտիկների նվիրատվություն կատարել կամավոր աշխատողների համար – սեղմել այստեղ
արձանագրվելու համար:
• Ապրանքներ գնել Ամազոնի մեր ցուցակից: Կարող եք նաև գնել մեր կայքէջում նշված ապրանքները:
• Տեղադրեք մեր տեղեկատվական թերթիկներն ու տեղեկությունը սոցցանցերի ձեր էջերում:
Հարցեր ունե՞ք:
Հավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել Հիլդե Գարսիային (818) 679-2217:
Մենք այնքան երախտապարտ ենք Բրբենքի համագործակցության խորհրդի «Տոնական զամբյուղներ» ծրագրում
կատարած ձեր ծառայությունների համա: Նվիրատվություններ կատարելու ցանկությամբ մենք ավելի լուսավոր
կդարձնենք տոները մեր համայնքի համար:

Շնորհակալություն ձեր օգնության համար: Ծրագրին հատկացրած ցանկացած օգնություն գնահատելի է և
արժեքավոր:
Volunteer Letter Armenian- Updated August 29, 2021

