
Ffurflen	Ganiatâd	Prosiect	Dywedwch	Fwy 
 
 
Mae Dywedwch Fwy yn brosiect peilot a hoffai glywed gan eich preswylwyr am eu 
meddyliau a’u teimladau, a sut mae pethau wedi bod iddynt dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Er mwyn ein helpu gyda’n gwerthusiad o’r prosiect, rydym yn annog aelod o 
staff a phreswylwyr i lenwi’r ffurflen ganiatâd. 
 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: 
Suzy Webster, Rheolwr Rhwydwaith Cartrefi Gofal 
suzy.webster@agecymru.org.uk 
	
	
1. Rwy’n cytuno i gymryd rhan yn y prosiect Dywedwch Fwy ar Zoom 
 (neu blatfform rhithwir arall)  
	
2. Rwy’n cytuno y bydd unrhyw wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn cael 	
ei defnyddio ar gyfer deilliannau’r prosiect, gan gynnwys recordiadau  
llaisa ffotograffau. 
    	
3. Rwy’n cytuno y bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio  
mewn ffilm fer yn disgrifio profiadau preswylwyr cartrefi gofal yn  
ystod Pandemig y 
Coronafeirws. 
	
4. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'r preswylydd yn gallu clywed  
mor glir â phosib. 
  
5. Setio mlaen yr ipad / laptop fel bod y preswylydd yn gwynebu  
canol y sgrin. 
  
6. Gadewch i'r preswylydd siarad yn agored. Gall y cydlynydd 
gweithgareddau  gynorthwyo os ydyn nhw'n cael anhawster. 
 
 
7. Rwy’n cytuno i gael tynnu fy llun / fy ffilmio ar fideo yn cymryd rhan  
yn Dywedwch Fwy ac rwy’n deall y gallai ffotograffau a / neu ddarnau  
o ffilm gael eu defnyddio gan Age Cymru ar gyfer cyhoeddusrwydd  
mewnol ac allanol.  
 
	
	
Enw’r Cyfranogydd      ………………………………………………….     Dyddiad   ……………………………….  
 
 
Llofnod   ………………………………………………………….. 

	

	
A	wnewch	chi	lofnodi’r	blychau	
ar	gyfer	pob	datganiad	yr	
ydych	yn	cydsynio	â	nhw:	
	



Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi'r wybodaeth gefndir ganlynol i ni. Bydd pob 
gwybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol.  
 
Enw: ________________________________________________________________________  
 
Rwy’n byw / yn gweithio yn [enw’r cartref gofal]: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dyddiad Geni:  ______/________/________  
 
Oedran: ____________________  
 
Rhywedd (Rhowch gylch):   G   /   B  
 
Tarddiad Ethnig (Ticiwch):  
 

• Gwyn Prydeinig / Gwyn Arall  

• Grwpiau ethnig lluosog / cymysg  

• Asiaidd / Asiaidd Prydeinig  

• Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig  

• Grŵp ethnig arall: (Manylwch) 
 
________________________________________________________________________ 
 
A ydych yn siarad Cymraeg? (Ticiwch):  
 

• Ydw, Cymraeg iaith gyntaf  

• Ydw, Cymraeg llafar  

• Ydw, yn dysgu Cymraeg  

• Nac ydw 

• Arall (manylwch) 
________________________________________________________________________ 
 
Os ydych yn breswylydd sy’n byw mewn cartref gofal: A oes gennych ddiagnosis o 
ddementia? 
 

• Oes  

• Nac oes  
 
Os ydych yn aelod o staff sy’n gweithio mewn cartref gofal: Ers faint ydych chi wedi bod 
yn gweithio yma?  
 
__________________________________________________________________________ 



	


