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Ffurflen Gais
Manylion Cyswllt
Enw llawn:

Dyddiad Geni:

Man Geni:

Cyfeiriad Cyswllt:

Manylion Cyswllt:
(nodwch sut hoffech chi i ni gysylltu â chi)
Ffôn:

þ

(Cartref)
(Symudol)

Ffacs:

Ebost:

Oes gennych unrhyw
anghenion cyrchu?
(cymorth iaith, mynediad
i gadair olwyn etc.):

parhewch ar y dudalen nesaf
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RHWYSTREDIG - PAN FO WEDI’I GWBLHAU

Eich Datganiad
Rhowch atebion o dan y penawdau canlynol.
Gall eich enghreifftiau ddod o weithgareddau rydych chi’n eu cyflawni yn eich bywyd gwaith, personol, cymdeithasol neu deulu. Gallwch
gwblhau’r ffurflen hon mewn fformat gwahanol os oes angen e.e. Braille neu dâp sain. Nid oes angen i chi ysgrifennu llawer o wybodaeth,
a dylech gadw eich ateb i ddwy ochr dalen maint A4.
Rhowch enghraifft o amser y dangosoch ddiddordeb ac ymroddiad parhaus i brosiect/gweithgaredd hirdymor.
Er enghraifft, trefnu digwyddiad, gwaith gwirfoddol rheolaidd neu weithgareddau cymunedol.
Rhowch enghraifft o weithgareddau cymunedol rydych wedi ymwneud â hwy, unrhyw grwpiau cymunedol rydych yn aelod
ohonynt neu y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Gall y rhain gynnwys grwpiau ffydd, rhwydweithiau cymdeithasol neu wasanaethau
cymunedol e.e. Gwarchod y Gymdogaeth.
Rhowch enghraifft o amser pan weithioch fel rhan o dîm a chyfrannu at lwyddiant menter grŵp.
Rhowch enghraifft o amser pan rannoch eich barn a’ch dealltwriaeth o faterion gydag eraill (e.e. mewn sefyllfa teulu, cymunedol
neu waith) yr oedd ganddynt werthoedd neu gredoau gwahanol i chi.
Dywedwch wrthym pam eich bod yn meddwl ei fod yn bwysig i aelodau lAG allu gweithio gyda phobl o gefndiroedd amrywiol.
Crynhowch pam yr hoffech fod yn aelod IAG a beth allech ei gyfrannu at y grŵp yn eich barn chi.
Os ydych yn gysylltiedig â grŵp neu sefydliad, rhowch fanylion (enw a chyfeiriad y grŵp neu’r sefydliad).

Cliciwch yma i safio’r ffurflen yma. Cliciwch yma i barhau ar ddalennau ychwanegol os oes angen.
456_01_IAG_APPFORM_CYM_FEB2012

