Mae Bwrdd
Cynghori Pobl Ifanc
(YAB) Cymdeithas
Genedlaethol Plant
Byddar
yn gyfle difyr a chyffrous i
bobl ifanc 13 i 16 oed i lunio’r
gefnogaeth a’r gwasanaethau
rydyn ni’n eu darparu. Mae’n
ffordd wych i ddysgu, gwneud
ffrindiau a chael hwyl!

Change
your
world

Yn y cais hwn mae’n bwysig
iawn eich bod chi mor onest
â phosib wrth ateb bob
cwestiwn. Bydd hyn yn ein
helpu ni i’ch cefnogi chi yn y
ffordd orau.

Beth yw’ch enw?
Pryd mae’ch pen-blwydd?
Beth yw’ch oedran?
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Mae’n rhaid i unigolion fod o leiaf 13 oed erbyn Dydd Sadwrn Chwefror 3 2018 ond heb fod yn hŷn na
18 oed erbyn Ionawr 2020.
Beth yw’ch cyfeiriad?
Ym mha wlad ydych chi’n byw?

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Lloegr

Beth yw’ch cyfeiriad e-bost?

Cynhwyswch lun
o’ch hunan yma!

Disgrifiwch eich
hunan mewn tri gair
1.
2.
3.

Sut ydych chi’n
cyfathrebu?
Yn defnyddio iaith lafar

Iaith Arwyddion Prydain
(BSL)

Cymysgedd o iaith lafar ac
iaith arwyddion

 aesneg â Chymorth
S
Arwyddion (SSE)

Arall

A ydych chi’n defnyddio technoleg?
Cymorth clyw
Mewnblaniad yn y cochlea
Dydw i ddim yn defnyddio
technoleg neu gyfarpar
Cymhorthion drwy asgwrn
Arall

Sut ydych chi’n cyfathrebu?
Dywedwch wrthon ni am eich ysgol neu’ch coleg a rhowch ffaith ddiddorol inni amdanoch eich
hun. Byddem ni wrth ein boddau i wybod am eich profiad o fod yn fyddar a beth ydych chi’n ei
wneud yn eich amser rhydd. Neu gallwch ddweud rhywbeth arall wrthon ni – dewch ymlaen,
synnwch ni.

Pam hoffech chi ymuno â’r YAB?

Dwedwch wrthon ni am rai o’r pethau a all fod yn anodd i blant a phobl ifanc byddar.

Beth ydych chi wir yn falch ohono?

Beth hoffech chi ei wneud yn y dyfodol?

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen. �



Petaech yn cael eich dewis i ddod i gyfweliad, pa ddyddiadau buasech chi’n
gallu ei fynychu?
Dewiswch isod pa ddyddiad cyfweliad allwch chi ei fynychu.
Os bydd angen, gallwn drefnu cyfweliad trwy Skype neu FaceTime.
Dewiswch gynifer ag y dymunwch o’r isod:
11 a 12 Ionawr Llundain 				

25 Ionawr Caerdydd

18 Ionawr Glasgow

26 Ionawr Manceinion

				

19 Ionawr Gogledd Iwerddon			

Dydw i ddim yn gallu mynychu unrhyw
un o’r dyddiadau hyn

A ydych chi ar gael i fynychu’r digwyddiad
preswyl cyntaf ar Fawrth 7 – 8 2020 yn Llundain?

Ydw

Nac ydw

Diolch am eich diddordeb mewn gwneud cais
ar gyfer ein Bwrdd Cynghori Pobl Ifanc (YAB).

Beth sy’n digwydd nesaf?
Byddwn ni’n cysylltu â chi a’ch rhieni
yn yr wythnos gyntaf o Ragfyr.
Os ydyn ni’n credu bod person ifanc yn wych ar gyfer y YAB, byddwn ni’n ei
wahodd i gyfweliad anffurfiol. Cynhelir y cyfweliadau hyn 11 – 26 Ionawr naill
ai yn Llundain, Manceinion, Caerdydd, Glasgow a Belfast. Byddwn ni hefyd yn
cynnal cyfweliadau Skype.
Yn anffodus, allwn ni ddim cynnig cyfweliad neu le ar y YAB i bawb, dim ond 18 lle
sydd ar gael.
Os nad ydych chi’n cael cyfweliad neu le y tro hwn, byddwn ni’n rhoi gwybod ichi
am gyfleoedd eraill sydd ar gael er mwyn i chi gallu cymryd rhan.
Anfonwch eich cais mewn e-bost at
cyp@ndcs.org.uk neu drwy’r post i:
Participation team
National Deaf Children’s Society,
Ground Floor South, Castle House,
37–45 Paul Street, London, EC2A 4LS

Cwestiynau neu angen help?
Cysylltwch â ni!
E-bost: cyp@ndcs.org.uk
Testun: 07714 602 204
Galwch: 020 7014 1130
Mae Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru rhif 1016532 ac yn Yr Alban rhif SC040779. A0107b

