
Does your school you want to help? Here’s how you can! 

Suggested Grade Level Items to Bring: 

TOY DRIVE 

TOY DRIVE*- Things to Know: 

• Make flyers that say you are holding a food drive for BCC and post

• Donate a new, unwrapped toy for children ages 3 months to 18 years

• Items for teens can include: sporting equipment, ear buds, puzzles, books, board games, etc.

• Items for family can include: coffee mugs, water bottles, art supplies, blankets for couch, etc.

• Deliver to us on our designated date or contact us if you need to deliver sooner

FOOD DRIVE*- Tips for Success: 

• Make flyers that say you are holding a food drive for BCC and post

• Pick a location and time frame where items can be delivered

• Then sort the items as per our guidelines on our website- please label clearly

• Deliver to us on our designated date or contact us if you need to deliver sooner

ADOPT A FAMILY- Make a difference: 
Want to adopt a family and be responsible for making a difference? 
Apply here- https://www.burbankcc.org/holiday-baskets-donation 

Visit our Amazon Wishlist for a full list of items and gift cards are 
always welcome! 

Middle Schools 
6th - Breakfast/ Household items 

7th - Lunch/ Snacks 

8th - Dinner/ Dessert 

Faculty/Staff- toiletries 

Elementary Schools 
Kinder- Breakfast 

1st - Snacks 

2nd - Lunch 

3rd - Dinner 

4th - Dessert 

5th - Household items 

Faculty/Staff- toiletries 

High Schools 
9th - Breakfast 

10th - Lunch/ Snacks 

11th - Dinner/ Dessert 

12th – Household Items 

Faculty/Staff- toiletries Get parents to help organize, 
sort, and deliver! 

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

• Organize a Food Drive!

• Sponsor a Toy Drive!

• Shop on our Amazon Wishlist

• Adopt a family (or 3)!

Can you do all of these? Yes, depending on your school, you can!

https://www.burbankcc.org/holiday-baskets-donation
https://bit.ly/BCCwishlist
http://www.burbankcc.org/
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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

http://www.burbankcc.org
mailto:BCC.HolidayBaskets@gmail.com
https://www.burbankcc.org/volunteerformenglish
https://www.burbankcc.org/volunteerformenglish
https://www.signupgenius.com/go/4090f49afad2fa2fc1-holiday
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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

http://www.burbankcc.org
mailto:BCC.HolidayBaskets@gmail.com
https://www.burbankcc.org/
https://www.signupgenius.com/go/4090f49afad2fa2fc1-holiday
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2XBI8O49AH6MY?ref_=wl_share
https://www.burbankcc.org/
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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:

http://www.burbankcc.org
mailto:BCC.HolidayBaskets@gmail.com
https://www.signupgenius.com/go/4090f49afad2fa2fc1-holiday
https://www.signupgenius.com/go/4090f49afad2fa2fc1-holiday


Շնորհակալություն ձեր օգնության համար: Ծրագրին հատկացրած ցանկացած օգնություն գնահատելի է և
արժեքավոր:

Volunteer Letter Armenian- Updated August 29, 2021
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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: Fill a bag (or 2) and drop off at South Hills. See our website for items to include- www.burbankcc.org
GIFT CARDS: Donate $25 grocery gift cards so families can buy fresh food items
TEEN CARD: Donate $10- $25 store gift cards so teens can purchase clothing, food, toiletries, movie tickets, etc.
GIFTS/TOYS: 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

Donor Application- Updated 8/29/21
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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

Donor Application Armenian – Updated 8/29/21
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P.   O.   Box   10126,   Burbank,   California   91510      
www.burbankcc.org      
BCC.HolidayBaskets@gmail.com   
(818)   679-2217   
501c3   tax   ID:    95-6116051   

  
Dear   Burbank   Families,     

The   Burbank   Coordinating   Council   would   like   to   offer   you   the   opportunity   to   participate   in   our    2021   Holiday   Basket   
Program,    which   provides   food   and   gifts   for   your   family   in   December.   If   you   qualify   for   free   or   reduced   priced   lunches,   and   you   
would   like   a   basket   for   your   family,   please   fill   in   the    Google   Form    on   our   website    BEFORE   November   21,     2021.    We   will   process   
applications   on   a   first-come,   first-served   basis,   so   don’t   wait   to   apply.     

Baskets   will   be   distributed   on    Saturday,   December   11,   2021 ,   between   9:00   am   and   12:00   pm.   Once   we   have   reviewed   
and   accepted   your   application,    we   will    call   you   with   the   pickup   location   for   your   basket.     

To   be   considered:     

● You    must    apply   online   before   the   deadline.   One   application   per   family   only.   
● Your    email   and   phone   number    must   be   valid,   and   you   must   call   us   if   it   changes.   
● An   adult   from   your   family    must   pick   up   and   sign    for   your   basket.   
● If   you   don’t   follow   these   steps,   you   may   not   get   a   basket.   

  
Instructions   for   completing   your   application   online-    this   is   the   preferred   method :   

1. Go   to    www.burbankcc.org/familyapplication.   
2. Fill   in   the   information   in   the   Google   Form.   You    must    fill   in   all   fields.   
3. If   you   have   special   needs   or   concerns,   there   will   be   a   place   on   the   Google   Form   for   you   to   share   with   us.   
4. Click   submit   and   you   are   done.      

  
If   you   don’t    have   internet/computer   access,   contact   us   for   help   or   submit   via   our   PO   Box   by    November   15,   2021.     

Paper   applications   will   NOT   be   given   priority,   so   please   apply   online.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ADULTS   IN   HOUSEHOLD-    (ATTACH   A   SHEET   OF   PAPER   IF   YOU   NEED   MORE   SPACE) :   
________________________________________Age   _____ Size   _____   Gender   _____   Language   Preference:   
________________________________________Age   _____ Size   _____   Gender   _____   ___________________   

________________________________________Age   _____ Size   _____   Gender   _____     

CHILDREN   IN   HOUSEHOLD-      ( 18   YEARS   OF   AGE   OR   UNDER ):     
______________________________________ Age   _____ Size   _____   Gender   ______   School_________     

______________________________________ Age   _____ Size   _____   Gender   ______   School_________     

______________________________________ Age   _____ Size   _____   Gender   ______   School_________     

______________________________________ Age   _____ Size   _____   Gender   ______   School_________     
  

CONTACT   INFORMATION:   
_________________________________________   ____________________________________________________   
Adult’s   Name   ( please   print )   Signature     ( signature   gives   BCC   permission   to   access   financials )   

  
__________________________________________   ____________________________________________________   
Street   Address   ( include   Apt   #   and   Zip   Code )   Cell   Phone   Number   ( must   have   a   cell   phone )   
  

__________________________________________   ___________________________________________________     
Email   Address   ( must   have   email   address ) Alternate   Phone   Number   or   Email   
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P.   O.   Box   10126,   Burbank,   California   91510      
www.burbankcc.org      
BCC.HolidayBaskets@gmail.com   
(818)   679-2217   
501c3   tax   ID:    95-6116051   

  
  

Estimadas   familias   de   Burbank,   
El   Consejo   de   Coordinación   de   Burbank   quisiera   ofrecerles   la   oportunidad   para   participar   en   nuestro     Programa   de   La   

Canasta   Navideña    que   provee   comida   y   regalos   para   su   familia   en   diciembre.   Si   Usted   califica   para   almuerzo   gratis   o   almuerzo   
reducido   en   precio   y   quisiera   recibir   una   canasta   navideña,   llene   el   formulario   de   Google   en   nuestro   sitio   electrónico   antes   del   
21   de   noviembre .    Nosotros   procesaremos   los   formularios   por   orden   de   llegada,   así   que   no   esperen   para   aplicar.   

Las   canastas   serán   distribuidas    el   sábado,   el   11   de   diciembre   de   2021 ,   entre   las   9   am   y   las   12   pm.   Le   avisaremos   
cuando   su   aplicación   sea   verificada   para   decirle   a   dónde   se   podrá   recoger   la   canasta.   

Para   ser   elegible:   
● Debe   aplicar   electrónicamente    antes   de   la   fecha   de   límite     
● Su    correo   electrónico   y   teléfono   celular    deben   ser   válidos,   y   Ud.   debe   avisarnos   si   cambian   
● Un   adulto   de   su   hogar   debe    recoger   y   firmar    que   haya   recibido   su   canasta   navideña     
● Si   no   sigue   estos   pasos,   tiene   el   riesgo   de   no   recibir   una   canasta.     

  
Instrucciones   para   completar   su   aplicación   electrónica-    este   es   el   método   preferido :   

1. Visite   el   enlace    www.burbankcc.org/familyapplication.   
2. Llene   la   información   en   el   formulario   de   Google.   Debe   llenar   todas   las   secciones.   
3. Si   Usted   tiene   alguna   situación   especial,   habrá   una   sección   en   el   formulario   para   avisarnos.   
4. Haga   clic   para   entregar   el   formulario   y   lo   ha   logrado.   

  
Si   no   tiene   acceso   al   internet ,   llámenos   o   mande   este   formulario   a   nuestro   PO   Box   antes   del    15   de   noviembre   2021.   
Formularios   entregados   a   nuestro   PO   Box   no   recibirán   preferencia,   favor   de   entregar   el   formulario   digitalmente.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ADULTOS   EN   EL   DOMICILIO    (Agregue   una   hoja   adicional   si   necesita   más   espacio) :   
  

________________________________________Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   Lenguaje   preferido:   
________________________________________Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   ___________________   

________________________________________Edad   _____ Talla   _____   Género   _____     

MENORES   EN   EL   DOMICILIO      ( jovenes   de   18   años   de   edad   o   menos ):     
______________________________________ Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   Escuela_________    

______________________________________ Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   Escuela_________    

______________________________________ Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   Escuela_________    

______________________________________ Edad   _____ Talla   _____   Género   _____   Escuela_________    

INFORMACIÓN   DE   CONTACTO:   
_________________________________________   _______________________________________   
Nombre   del   adulto   ( su   nombre   en   letra   de   molde )   Firma    ( la   firma   nos   da   permiso   para   accesar   su   información)   

  
__________________________________________   _______________________________________   
Dirección   ( incluso   apartamento   y   zona   postal )   Teléfono   celular   ( obligatorio )   
  

__________________________________________   ______________________________________     
Correo   electrónico   ( obligatorio ) Número   o   correo   adicional   
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Բրբենքի հարգելի ընտանիքներ, 

Բրբենքի համագործակցության խորհուրդը ցանկանում է հնարավորություն տալ ձեզ մասնակցել 

2021 թվականի տոնական զամբյուղներ ծրագրին, որը նպարեղեն և նվերներ է հատկացնում ընտանիքներին 

դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում: Եթե դուք անվճար կամ զեղչված գնով սնունդ եք ստանում և ցանկանում եք 

զամբյուղ ստանալ ձեր ընտանիքի համար, խնդրում ենք լրացնել մեր կայքէջում տեղադրված Գուգլ 

ձևաթուղթը ՄԻՆՉԵՎ 2021 թվականի նոյեմբերի 21-ը: Դիմումնագրերին ընթացք կտրվի ըստ ստացված 
հերթականության: Խնդրում ենք չսպասել և դիմել:   

Զամբյուղները պատրաստ կլինեն շաբաթ օրը, 2021 թվականի դեկտեմբերի 11-ին, առավոտյան ժամը 

9-ից մինչև 12-ը: Ձեր դիմումնագիրը վերանայելուց և ընդունելուց հետո, ձեզ կտեղեկացնենք, թե որտեղից

վերցնեք ձեզ հասանելիք զամբյուղը:

Զամբյուղ ստանալու համար.  
• Դուք պետք է դիմեք առցանց մինչև նշված ժամկետը:

• Պետք է հատկացնել էլ. փոստի հասցե և բջջային հեռախոսի # և տեղեկացնել մեզ, եթե այն փոփոխվի:

• Զամբյուղը պետք է վերցնի չափահաս անձ և ստորագրի դրա համար:

• Այս քայլերին չհետևելու պարագային՝ դուք զամբյուղ չեք ստանա:

Ինչպես առցանց լրացնել դիմումնագիրը - նախընտրելի եղանակ.  
1. Հյուրընկալել www.burbankcc.org/familyapplication կայքէջը:

2. Լրացնել Գուգլ ձևաթուղթը: Պետք է պատասխանել բոլոր հարցերին:

3. Եթե հատուկ կարիքի տեր եք կամ ունեք մտահոգություններ, խնդրում ենք նշել Գուգլ ձևաթղթում:

4. Սեղմել «submit» և վերջ:

Եթե համացանց կամ համակարգիչ չունեք, դիմել մեզ օգնություն ստանալու համար կամ ուղարկել 

դիմումնագիրը PO Box հասցեին մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ը: 

Թղթե դիմումնագրերին առաջնահերթություն ՉԻ  տրվի, որի պատճառով խնդրում ենք դիմումնագիրը 
լրացնել առցանց:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԸ - (ԵԹԵ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ, ԳՐԵԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ԹՂԹԻ ՎՐԱ). 

________________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ _____ նախընտրած լեզուն. 

________________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ _____ ___________________ 

________________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ _____  

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ - (18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՑԱԾՐ). 

______________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ ______ դպրոց_________ 

______________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ ______ դպրոց _________ 

______________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ ______ դպրոց _________ 

______________________________________ տարիք _____ չափս _____ սեռ ______ դպրոց _________ 

ՈՒՄ ԴԻՄԵ՞Լ.  

_________________________________________    _______________________________________  
Չափահասի անուն (գրել տպատառերով)      ստորագրություն (տվյալները տեսնելու համար է) 

__________________________________________        _______________________________________  

հասցե (գրել բնակարանի #-ը և զիփ կոդը)  բջջային հեռ. # (պարտադիր է) 

__________________________________________       ______________________________________  

էլեկտրոնային փոստի հասցե (պարտադիր է)   այլ հեռախոսի # կամ էլեկտրոնային փոստի հասցե 

Recipient Letter Armenian- Updated 8/29/21 

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

http://www.burbankcc.org/familyapplication
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