Preifat a Chyfrinachol
At ddefnydd swyddogol yn unig
Cais Rhif

Age Cymru
Tŷ Mariners
Llys Trident
East Moors Road
Caerdydd CF24 5TD
Rhif Ffôn: 029 2043 1555
Email:Carehomevolunteer@agecymru.org.uk

Cais am Wirfoddolwr Cymorth i Ymwelwyr

Mai 2021
Diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli i Age Cymru.
Mae pob rôl wirfoddol yn Age Cymru yn ein cefnogi i wella bywydau a'n helpu i
weithio tuag at Gymru sy'n ystyriol o oedran.
Os byddwch yn gwirfoddoli i ni, byddwch yn;
1.
mwynhau bod yn rhan o sefydliad cyfeillgar, llewyrchus.
2.
cael y boddhad o wybod bod eich cyfraniad yn cyfrif.
3.
cael costau teithio â thâl.
4.
derbyn cymorth a hyfforddiant perthnasol.
5.
ennill profiad gwerthfawr.
Llenwch y ffurflen gais hon cystal ag y gallwch.
Mae'r rôl wirfoddoli hon yn cynnwys cyswllt â phobl hŷn sy'n agored i niwed felly
mae angen tystlythyrau a gwiriadau fel rhan o’n harferion diogelu. Er eu bod yn
cymryd amser, mae hyn yn golygu y gallwn ddarparu profiadau diogel a gwerth
chweil i'n gwirfoddolwyr a'n pobl hŷn.
Ysgrifennwch mewn prif lythrennau, gan ddefnyddio inc du, neu deipio.
Lle bo angen, parhewch â'ch atebion ar ddalen ar wahân o bapur.
Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Cyfeiriad:

Rhif Ffôn:

Rhif Ffôn Symudol:

Cod post:

E-bost:

Beth yw eich rhesymau dros ddymuno gwirfoddoli i Age Cymru?

Dywedwch wrthym am unrhyw dalentau neu sgiliau arbennig a fyddai o fudd i
Age Cymru.

Pa ddiwrnod(au) ac amseroedd fyddech chi ar gael?
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Boreau
Prynhawniau
Nosweithiau
Penwythnosau
Am gyfnod penodol o amser rhwng _________ a _________

Ydych chi wedi cael eich Brechlyn Covid-19?
Ydw

Nac ydw

Os ydych:

Dyddiad y Brechlyn cyntaf_________________

Ail frechlyn__________________

Ysgrifennwch yma am unrhyw beth arall rydych chi am i ni ei wybod amdanoch
chi.

Rhestrwch unrhyw broblemau iechyd, cyfyngiadau corfforol, neu anableddau y
mae angen i ni ddarparu ar eu cyfer.

Ble wnaethoch chi ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli gydag Age Cymru?

Ydych chi erioed wedi gwirfoddoli i Age Cymru o'r blaen?
Ydw
Nac ydw
Os ydych, nodwch ble.

Geirdaon
Ysgrifennwch enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn dau berson (nad ydynt yn perthyn i
chi) a fyddai'n barod i roi geirda i chi. Gellir cwblhau hyn yn nes ymlaen os nad
oes gennych y wybodaeth wrth law.
1.

2.

Rhif Ffôn:
E-bost:

Rhif Ffôn:
E-bost:

Cysylltiad â chanolwr?

Cysylltiad â chanolwr?

Llofnod:

Dyddiad:

Ar ôl ei gwblhau, dychwelwch y ffurflen hon drwy:E-bost: Carehomevolunteer@agecymru.org.uk
Post:
Care Home Volunteering
Age Cymru
Tŷ Mariners
Llys Trident
East Moors Road
Caerdydd
CF24 5TD

Datganiad GDPR:
Hoffem eich diweddaru am ein gwaith hanfodol. Ticiwch neu rhowch gylch yn y meysydd sydd
o ddiddordeb i chi: Celfyddydau [ ] Ymgyrchoedd [ ] Digwyddiadau [ ] Codi Arian [ ]
Gwybodaeth a Chyngor [ ] Polisi/Materion Cyhoeddus [ ] Ymarfer Corff [ ] Gwirfoddoli [ ]
A hoffech i ni gysylltu â chi, ticiwch neu rhowch gylch – drwy’r post [ ] e-bost [ ] ffôn [ ] pob un
[ ] Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.
Ffoniwch 029 2043 1555 e-bostiwch unsubscribe@agecymru.org.uk neu ticiwch / cylchwch y
blwch hwn [ ] Cedwir eich manylion ar gronfa ddata ddiogel ac ni fyddwn yn rhannu’ch
manylion ag unrhyw sefydliad arall oni bai y bydd angen cyfreithiol i wneud hynny.

