Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol/Dysgu yn y Gweithle:
Mynegiant o Ddiddordeb

CYFRINACHOL
RHAN UN: Manylion Personol
Enw olaf: ____________________

Enwau cyntaf: ______________________________

Cyfeiriad Cartref:

Cod post:
Rhif ffôn cartref:
Rhif ffôn Symudol:
E-bost:
Dyddiad geni:
Oed:
Ysgol/coleg/darparwr hyfforddiant/arall (esboniwch):
Dyddiad dechrau'r rhaglen/cwrs:
Pa gymwysterau ydych chi'n eu cymryd ar hyn o bryd?

Gofynnwch i'ch rhiant/gofalwr/gwarcheidwad* lenwi'r adran hon o'r ffurflen. * Os
ydych yn 18 oed neu'n hŷn neu os ydych yn byw'n annibynnol ac yn 16-18 oed nid
oes angen y caniatâd hwn arnoch. Rhowch wybod i ni os yw hyn yn berthnasol i chi.
Yr wyf i, __________________________________________ (enw’r rhiant/ gofalwr)
Yn caniatáu i ____________________________________ (enw’r person ifanc):
•
•
•

wneud cais am y cyfle hwn
mynychu dyddiadau'r cyfarfodydd
cyflwyno'r mynegiant o ddiddordeb hon ar ffurf ysgrifenedig, fideo neu
recordiad llais

Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial,
Casnewydd
NP10 8AR
 01633 373 222

Qualifications Wales
Q2 Building, Pencarn Lane
Imperial Park,
Newport
NP10 8AR
 01633 373 222
www.qualificationswales.org

Dyddiad __________________________________________
RHAN DAU: Gallwch ateb yr adran hon o'r mynegiant o ddiddordeb drwy naill ai:

1. Ysgrifennu amlinelliad byr o pam rydych am fod yn aelod o'r grŵp, y
cymwysterau galwedigaethol yr ydych yn eu cymryd a'ch profiad o ddysgu
galwedigaethol/dysgu yn y gweithle (hyfforddeiaeth/prentisiaeth).
Dim mwy na 500 o eiriau.
Neu
2. Cyflwyno fideo/recordiad llais, heb fod yn hirach na dwy funud o hyd yn
dweud wrthym amdanoch chi’ch hun 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 os ydych o
dan 18 oed. Llenwch y blwch hwn os byddwch yn dewis gwneud hyn:

Ydw! Rydw i wedi cyflwyno fideo/recordiad
llais. Rydw i wedi anfon dolen i lawrlwytho'r
fideo/recordiad llais i
grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org

Dyddiad anfon y neges:
Amser anfon y neges:

Gan ddefnyddio'r blwch isod, neu fideo/recordiad llais, dywedwch wrthym am:
1.
Eich sgiliau cyfathrebu da:
o Eglurwch pam rydych chi'n meddwl y byddwch yn dda am gymryd rhan
mewn trafodaethau a rhannu eich barn.
o Dywedwch wrthym am adeg pan wnaethoch chi ddefnyddio'r sgil hwn.
2.

3.

Pa heriau ydych chi'n meddwl y mae dysgwyr yng Nghymru yn eu hwynebu?
o 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.
Pam ydych chi eisiau bod yn aelod o'n Grŵp Dysgwyr?

Dim mwy na 500 o eiriau.

RHAN TRI: Argaeledd ar gyfer cyfarfodydd (Sylwch y bydd disgwyl i chi fynychu pob
cyfarfod – 4 gwaith y flwyddyn o fis Hydref i fis Medi)
Ticiwch y blychau isod i nodi eich bod ar gael ar gyfer dyddiadau’r cyfarfodydd arlein canlynol:
Dyddiad

12 Hydref
5pm – 7pm

16
Tachwedd
5pm – 7pm

Chwefror

Ebrill

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.

Dewis iaith
Dewis iaith cyfathrebu:

Cymraeg

□

Saesneg □

Diolch yn fawr am wneud cais i ddod yn aelod o’n Grŵp Dysgwyr
Galwedigaethol/Dysgu yn y Gweithle!
Dychwelwch eich mynegiant o ddiddordeb erbyn dydd Mercher 22 Medi 2021:
Drwy e-bost at: grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org

Neu
Anfonwch ddolen gyswllt i lawrlwytho eich fideo/recordiad llais i
grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org
Os ydych yn anfon fideo/recordiad llais cofiwch lenwi'r blwch ar dudalen 2 a
CHOFIWCH DDWEUD EICH ENW’N GLIR fel y gallwn ei gyfateb i'ch ffurflen.
POB LWC

