Ffurflen Gais Rhieni
Mae’ch plentyn wedi dangos diddordeb mewn gwneud cais i Fwrdd
Cynghori Pobl ifanc (YAB) Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar.
Mae’r YAB yn gyfle hwyl a chyffrous i bobl ifanc byddar byddar 13 i
16 oed i lunio’r gefnogaeth a gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu.
Er mwyn iddynt allu gwneud cais mae’n bwysig iawn eich bod chi’n
ateb pob cwestiwn mor onest â phosib am anghenion eich plentyn.
Bydd hyn yn ein helpu ni i gefnogi eich plentyn yn y ffordd orau.t
Cwblhewch yn gyflawn a’i dychwelyd gyda chais eich plentyn cyn
Dydd Sul 1 Rhagfyr 2019.
Cysylltwch â ni os oes angen help arnoch chi i gwblhau’r ffurflen hon neu os hoffech
fwy o wybodaeth.
Email: cyp@ndcs.org.uk
Telephone: 0207 014 1130
Wrth lofnodi’r ffurflen hon rydych chi’n rhoi caniatâd i’ch plentyn fynychu’r
digwyddiadau penwythnos preswyl os ydynt yn llwyddiannus yn ei gais.
Digwyddiadau ychwanegol trwy’r flwyddyn (dyddiadau
penodol i’w cadarnhau):

• Cynadleddau
• Cyfarfodydd gyda Chymdeithas Genedlaethol Plant Byddar
• Ymddiriedolwyr
• Digwyddiadau ieuenctid allanol
Cylchwch gynifer ag sy’n bosib i’ch plentyn eu mynychu.
7 - 8 Mawrth 2020

27 - 28 Mehefin 2020 (Cymru)

10 - 11 Hydref 2020 (Leeds)

6 - 7 Chwefror 2021 (Birmingham) 29 - 30 Mai 2021 (Bryste)		
23 - 24 Hydref 2021 (Llundain)
Os na allant fynychu’r dyddiadau hyn, rhowch wybod inni ba ddyddiadau.
Pwysig: Os oes angen gofal nyrsio a/neu lefel uchel o ofal personol neu gorfforol ar eich
plentyn, neu maent yn cyflwyno ymddygiad sy’n effeithio ar ei ddiogelwch ei hunan neu
ddiogelwch pobl eraill, yn anffodus ar hyn o bryd ni allwn ei gefnogi ar y YAB.
Os ydych yn ansicr a fydd hyn yn berthnasol i’ch plentyn cysylltwch â ni i’w drafod cyn i
chi gwblhau’r ffurflen hon.
Mae’n rhaid i bob rhiant/gofalwr gwblhau’r ffurflen hon os yw ei blentyn am wneud
cais i’r YAB.
Er mwyn sicrhau ein bod ni’n cwrdd ag anghenion eich plentyn, cwblhewch bob adran
o’r ffurflen hon, yn darparu gymaint o fanylion â phosib. Mi fydd hyn yn ein galluogi ni i
ddarparu’r lefel gywir o gefnogaeth i’ch plentyn a sicrhau ei fod yn cael profiad diogel a
difyr os yw ei gais yn llwyddiannus.
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Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod cwblhau a dychwelyd y ffurflen hon yn golygu bod
gan eich plentyn le ar y YAB. Os nad ydych yn derbyn cydnabyddiaeth gennym ni o fewn deng
niwrnod, cysylltwch â ni i gadarnhau ein bod ni wedi derbyn eich ffurflen.

Gwybodaeth rhiant/gofalwr
Yn yr adran hon byddwn ni’n gofyn rhai cwestiynau amdanoch chi!
Beth yw’ch enw?
Perthynas â’r plentyn?
Ble’r ydych chi’n byw?
Cod post
Ym mha wlad ydych chi’n byw? (cylchwch) Yr Alban / Cymru / Gogledd Iwerddon / Lloegr
Beth yw’ch cyfeiriad e-bost?
Rhif ffôn symudol
Testun yn unig?

Ie		

Na

Rhif Ffôn/Minicom (yn ystod y dydd)
Rhif Ffôn/Minicom (gyda’r nos)
A ydych chi’n fyddar neu’n clywed?

Byddar

Hearing

Rhowch wybod inni sut byddai’n well gennych i ni gysylltu â chi?
Rhif (yn ystod y dydd)
E-bost

Rhif (gyda’r nos)

Ffôn symudol

Minicom

Preferred lanuage
BSL

Saesneg

Cymraeg

Arall

Am eich plentyn
Yn yr adran hon byddwn ni’n gofyn am wybodaeth am eich plentyn.
Enw’ch plentyn
Dyddiad geni
Beth fydd oedran eich plentyn ar 7 Mawrth 2020?
13		

14 		

Maent yn arddel hunaniaeth:

15		
Wrywaidd

A ydy’ch plentyn yn fyddar neu â cholled clyw?

16
Fenywaidd
Ydy

Anneuaidd neu draws
Nac ydy

Sut mae’ch plentyn yn cyfathrebu?
Yn defnyddio iaith lafar

Iaith Arwyddion Prydain

Saesneg â Chymorth Arwyddion

Cymysgedd o iaith lafar ac iaith arwyddion
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Pam bydd eich plentyn yn elwa o ymuno â’r YAB?

A ydy’ch plentyn yn cael cysylltiad rheolaidd â phlant byddar eraill?
Os ydynt, nodwch fanylion pellach yma.

Am anghenion eich plentyn
Noder efallai byddwn ni’n eich cysylltu â chi unwaith inni dderbyn y ffurflen hon i ofyn
cwestiynau pellach am anghenion eich plentyn a rhestrir yn yr adran nesaf.
Does your child have any ychwanegol, anableddau neu gyflyrau meddygol, yn cynnwys
alergeddau, ar eich plentyn yn ogystal â’i fyddardod?
Oes
Nac oes
Nodwch fanylion pellach
Noder nad ydym yn gallu darparu gofal nyrsio neu ofal personol.

A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion dietegol? Nodwch fanylion pellach. A oes gan
eich plentyn unrhyw anghenion cymorth ymddygiadol y dylen ni fod yn ymwybodol
ohonynt? Er enghraifft, rhedeg off, angen amser ar ei ben ei hunan, yn ddadleugar/
ymladd?
Oes
Nac oes Nodwch fanylion pellach

A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion cymorth emosiynol y dylen ni fod yn
ymwybodol ohonynt? Er enghraifft, a ydynt yn bryderus, â hanes o gael ei fwlio, ofn y
tywyllwch, gwlychu’r gwely?
A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion cymorth corfforol y dylen ni
fod yn ymwybodol ohonynt? Er enghraifft yn defnyddio cadair olwyn, â
symudedd cyfyngedig, â nam difrifol ar ei olwg, problemau cydbwysedd?

A ydy’ch plentyn yn cymryd unrhyw feddyginiaeth reolaidd a fyddent yn dod â nhw i’r
digwyddiad?
Nodwch fanylion pellach.
A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion diwylliannol neu grefyddol y dylen ni fod yn
ymwybodol ohonynt? Er enghraifft amser gweddïo, anghenion bwyd? Nodwch
fanylion pellach.
Sut clywsoch chi am y YAB?
A ydy’ch plentyn wedi mynychu digwyddiad y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar
o’r blaen?
Ydy
Nac ydy
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Ethnigrwydd
Mae’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar wedi ymrwymo i bolisi o gydraddoldeb ac
amrywiaeth. Nid oes rhaid ichi ei darparu, ond gofynnwn am yr wybodaeth ddilynol er mwyn
ein galluogi ni i fonitro ein haelodaeth gyffredinol a’r rheini sy’n ymgysylltu â ni er mwyn sicrhau
ein bod ni’n cynrychioli’r gymuned ehangach fel cyfanwaith. Mi fydd hyn yn ein galluogi ni
i sicrhau ein bod ni’n annog mynediad at ein darpariaeth i bawb sydd eisiau ymgysylltu â’n
gwasanaeth.
Nodwch ethnigrwydd eich plentyn isod

Croenwyn
Croenwyn Prydeinig 		

Croenwyn arall

Croenwyn Gwyddelig		

Croenwyn Sipsiwn neu Deithiwr

Croenwyn Etifeddiaeth Ddeuol
Croenwyn a Chroenddu o’r Caribî 		
Croenwyn a Chroenddu Affricanaidd

Croenwyn ac Asiaidd

Cefndir arall

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd				

Pacistanaidd			

Bangladesaidd			

Tsieineaidd

Cefndir Asiaidd arall

Croenddu neu Groenddu Prydeinig
Affricanaidd			

Caribïaidd		

Croenddu Prydeinig		

Affricanaidd/Caribïaidd

Cefndir Croenddu arall

Grŵp ethnig arall
Arabaidd				

Grŵp ethnig arall

Gwell gennyf beidio ag ateb

Ddim yn hysbys
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Data protection statement
Datganiad caniatâd
Pan ydych chi’n rhoi eich gwybodaeth i ni mae’n sylweddoli eich bod chi’n cytuno bod y
Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yn gallu ei chadw a’i defnyddio fel ein bod ni’n gallu
cyfathrebu am ddigwyddiadau a gweithgareddau’r Bwrdd Cynghori Pobl Ifanc. Byddwn
yn cadw’ch gwybodaeth yn breifat a ni fyddwn yn ei defnyddio am unrhyw reswm heb eich
caniatâd. Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd sydd yn cynnwys gwybodaeth ar sut y
defnyddiwn eich data ar ein gwefan yn www.ndcs.org.uk/disclaimerandprivacy.
Os hoffech wybod am weithgareddau eraill y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar fel
ymgyrchu, digwyddiadau a chodi arian, rhowch wybod inni sut yr hoffech i ni gysylltu â chi.
		 E-bost 		

Ffôn 		

SMS

Os na hoffech i ni gysylltu â chi, ticiwch y blwch.
Os oes unrhyw newidiadau i’w anghenion cymorth neu bersonol, mae’n
hanfodol eich bod chi’n rhoi gwybod inni.

Aelodaeth Cymdeithas Genedlaethol Plant
Byddar
Mae ein YAB ar agor i aelodau NDCS yn unig. Os nad ydy’ch plentyn yn aelod,
trwy gwblhau’r ffurflen hon rydych chi’n cytuno iddynt ddod yn aelod ifanc
o NDCS. Byddwn yn eich cysylltu â chi am fwy o wybodaeth am aelodaeth
ieuenctid.

Beth sy’n digwydd nesaf ?
Anfonwch eich cais mewn e-bost at cyp@ndcs.org.uk neu drwy’r post i:
Participation team, The National Deaf Children’s Society,
Ground Floor South, Castle House, 37–45 Paul Street, London, EC2A 4L
Byddwn ni’n cysylltu â chi a’ch plentyn yn ystod wythnos gyntaf Rhagfyr. Os ydyn ni’n
credu bod person ifanc yn wych ar gyfer YAB, byddwn ni’n ei gwahodd i gyfweliad
anffurfiol. Cynhelir y cyfweliadau hyn Ionawr 11 – 26 naill ai yn Llundain, Birmingham,
Caerdydd neu Glasgow. Byddwn hefyd yn cynnal cyfweliadau Skype.
Yn anffodus, ni allwn gynnig cyfweliadau neu le ar y YAB i bawb, gan mai dim ond 18 lle
sydd ar gael

Cwestiynau neu angen help? Cysylltwch â ni!
E-bost: cyp@ndcs.org.uk

Testun: 07714 602 204

Ffoniwch: 020 7014 1130
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Ni yw’r Gymdeithas Genedlaethol
Plant Byddar, yr elusen flaenllaw ar
gyfer plant byddar.

www.ndcs.org.uk
Mae’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru rhif 1016532 ac yn Yr Alban rhif SC040779. A0107a
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