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Ffurflen Gais

RHAN UN: Manylion Personol

Enwau Cyntaf:

Enw olaf:
Cyfeiriad cartref:

Cod post:
Rhif ffôn cartref:
Rhif ffôn symudol:
E-bost:
Dyddiad geni:
Oed:
Ysgol/coleg/darparwr hyfforddiant/arall (esboniwch):
Grŵp blwyddyn:
Gofynnwch i’ch rhiant/gofalwr/gwarcheidwad* lenwi’r adran hon o’r ffurflen.
*Os ydych chi’n byw’n annibynnol ac yn 16-18 oed, nid oes angen y caniatâd hwn arnoch:

(enw’r rhiant/ gofalwr)

Yr wyf i,
Yn caniatáu i

(enw’r person ifanc):

o wneud cais am y cyfle hwn
o mynychu dyddiadau’r cyfarfodydd
o cyflwyno’r ffurflen gais hon ar ffurf ysgrifenedig neu fideo
Dyddiad
*Os ydych chi’n byw’n annibynnol ac yn 16-18 oed, rhowch wybod i ni am hyn.

Llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd drwy e-bost at:
cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

RHAN DAU: Gallwch ateb yr adran hon (tudalen 2,3 a thudalen 4) o’r ffurflen gais drwy naill ai:
1. Ysgrifennu atebion i’r 4 cwestiwn yn y blychau isod hyd at uchafswm o 250 gair ym mhob blwch
Or
2. Ysgrifennu datganiad personol amdanoch eich hun ar ddogfen Word, am yr adegau rydych chi wedi
defnyddio eich sgiliau, pa brofiadau rydych wedi’u cael a pham rydych am fod yn aelod newydd o’n
grŵp. Hyd at 1000 o eiriau.
Neu
3. Cyflwyno fideo, heb fod yn hirach na dwy funud o hyd yn dweud wrthym amdanoch chi’ch hun, am yr
adegau rydych chi wedi defnyddio’ch sgiliau, pa brofiadau rydych chi wedi’u cael a pham rydych chi
am fod yn aelod o’n Grŵp. Gallech ddefnyddio gwasanaeth rhannu ffeiliau fel Dropbox i wneud hyn.
Gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd eich rhieni / gofalwyr. Llenwch y blwch hwn os byddwch yn
dewis gwneud hyn:
Ydw! Rydw i wedi cyflwyno fideo.
Rydw i wedi anfon dolen i lawrlwytho’r fideo i
cyfathrebu@cymwysteraucymru.org gyfer rhan
2 o’m cais.
Y sgiliau, profiad neu
wybodaeth sydd eu hangen i
fod yn aelod o Grŵp Cynghori
i Ddysgwyr.

1. Dywedwch wrthym am
eich sgiliau cyfathrebu da,
eglurwch pam rydych chi’n
meddwl y byddwch yn dda
am gymryd rhan mewn
trafodaethau a rhannu eich
barn.
Gallwch ysgrifennu hyd at
250 gair. (Peidiwch â phoeni
os ydych chi'n ysgrifennu
llai).
Peidiwch â phoeni os
byddwch yn ysgrifennu llai
na hynny, ond gwnewch yn
siŵr mai’r hyn rydych yn ei
ysgrifennu yw’r enghraifft
orau y gallwch ei rhoi).

Dyddiad anfon y neges:
Amser anfon y neges:

Ysgrifennwch (neu dywedwch wrthym mewn fideo) am amser y
gwnaethoch ddefnyddio’r sgil hwn neu’r enghraifft neu’r profiad gorau
y gallwch ei ddisgrifio.
Er enghraifft, gallech ddweud wrthym eich bod wedi cyfrannu at
drafodaethau mewn fforwm ieuenctid am rywbeth pwysig i chi, mynychu
cyngor yr ysgol a helpu i wella rhywbeth i eraill, helpu eraill mewn gwaith
neu mewn grŵp diddordeb arbennig neu grŵp gwirfoddol.

Y sgiliau, profiad neu
wybodaeth sydd eu hangen i
fod yn aelod o Grŵp Cynghori i
Ddysgwyr.
2. Dywedwch wrthym am eich
sgiliau gweithio mewn tîm,
Ysgrifennwch am amser neu
amseroedd rydych wedi
gweithio gyda phobl eraill i
gyflawni nod gyffredin.
Ysgrifennwch am eich
profiadau gorau o
gynrychioli eraill neu helpu
eraill.
Gallwch ysgrifennu hyd at
250 gair. (Peidiwch â phoeni
os ydych chi'n ysgrifennu
llai).

3. Dywedwch wrthym beth
rydych chi’n ei wybod
am eich profiad gyda
chymwysterau? Pa heriau
mae pobl ifanc yng Nghymru
yn eu hwynebu wynebu a sut
mae’r rhain yn effeithio ar
Gymwysterau.
Gall hwn fod yn brofiad
personol diweddar neu’n
rhywbeth rydych wedi dysgu
amdano wrth helpu ffrind
neu drwy gyngor yr ysgol
neu fforwm ieuenctid efallai.
Gallwch ysgrifennu hyd at
250 gair. (Peidiwch â phoeni
os ydych chi'n ysgrifennu
llai).

Ysgrifennwch (neu dywedwch wrthym mewn fideo) am eich hun,
am amser y gwnaethoch ddefnyddio’r sgil hwn neu’r profiad gorau y
gallwch ei ddisgrifio.

4. Pam ydych chi eisiau bod
yn aelod o’n grŵp cynghori
dysgwyr a beth sy’n eich
ysbrydoli chi fwyaf i ymuno
â’n grŵp?

Gallwch ysgrifennu hyd at
250 gair. (Peidiwch â
phoeni os ydych chi'n
ysgrifennu llai).

RHAN TRI: Argaeledd ar gyfer cyfarfodydd

Gofynnwn i chi ymrwymo i'r cyfarfod 'Croeso' (23 Mawrth), a thri ‘phrif’ gyfarfod eleni. Cynhelir y
prif gyfarfod cyntaf ar 29 Mawrth, a bydd y lleill yn cael eu cynnal ym mis Mai a mis Hydref 2021.

Ticiwch y blychau isod i nodi eich bod ar gael ar gyfer dyddiadau’r cyfarfodydd canlynol dros
Teams:
Dyddiad

23 Mawrth
Sefydlu

29 Mawrth
Ymgynghoriad
Cymwys
ar gyfer y
Dyfodol

Mai
I gael ei
gadarnhau

Hydref
I gael ei
gadarnhau

Ticiwch y
blwch os
ydych ar gael

A oes unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo y byddai angen i ni wybod amdanoch chi er mwyn i
chi allu mynychu ein cyfarfodydd? Er enghraifft, cymorth anabledd.

Sgiliau Cymraeg
Ydych chi’n gallu cyfathrebu yn Gymraeg?

Ydw		

Nac ydw

Os gwnaethoch ateb Ydw nodwch isod pa lefel o sgil sydd gennych yn y Gymraeg.
Sylfaenol neu ddechreuwr
Dysgwr Cymraeg profiadol
Rhugl

Dewis iaith cyfathrebu:

Cymraeg

Saesneg

Diolch yn fawr am wneud cais i ddod yn aelod o’n grŵp Cynghori Dysgwyr!
Dychwelwch eich cais naill ai:
Drwy e-bost at: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org
Neu
Anfonwch ddolen gyswllt i lawrlwytho eich fideo i cyfathrebu@cymwysteraucymru.org
Os ydych yn anfon fideo cofiwch lenwi’r blwch ar dudalen 2 sy’n nodi eich bod wedi darparu
Rhan 2 o’ch cais drwy fideo a CHOFIWCH DDWEUD EICH ENW’N GLIR yn eich fideo fel y gallwn ei
gyfateb i’ch ffurflen.
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