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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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)
__________________________________________
հասցե (գրել բնակարանի #-ը և զիփ կոդը)
__________________________________________
էլեկտրոնային փոստի հասցե (պարտադիր է)

_______________________________________
ստորագրություն (տվյալները տեսնելու համար է)
_______________________________________
բջջային հեռ. # (պարտադիր է)
______________________________________
այլ հեռախոսի # կամ էլեկտրոնային փոստի հասցե
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