Ffurflen Gofrestru
Cyfrinachol

Mae gan Amgueddfa Cymru Fforwm Ieuenctid ym mhob un o’i
hamgueddfeydd. Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac am ymuno â
Fforwm Ieuenctid, llenwch y ffurflen hon.

Manylion Personol
Enw Llawn:

Click here to enter text.

Cyfeiriad:

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

e-bost:

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Ffôn Cartref:

Click here to enter text.

Ffôn Symudol:

Click here to enter text.

Ydych chi’n dod o wlad y tu allan i’r Ewrop (UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd)?
Ydw
☐
Os ydw, ydych chi wedi cael y gwaith papur cywir i wirfoddoli yn y DU?

Nac ydw

☐

Ydw
☐
Nac ydw ☐
Os nac ydw, efallai y gallwch chi ymuno â Fforwm Ieuenctid o hyd, cysylltwch â ni i drafod y
mater ymhellach.

Lleoliad
Cadarnhewch pa Fforwm/au Ieuenctid rydych chi am ei fynychu/eu mynychu (ticiwch bob
un perthnasol)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion
Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw
Byddwn ni’n ceisio eich cofrestru’n aelod o Fforwm Ieuenctid cyn gynted â phosibl. Os nad
oes lle yn eich Fforwm ddelfrydol, byddwn ni’n rhoi eich enw ar restr aros ac yn rhoi
gwybod pan fydd lle ar gael.

Amdanoch chi…
Defnyddiwch yr adran hon i ddweud mwy wrthym ni am eich hun
(Mwyafrif o 200 gair) Beth yw eich diddordebau a beth ydych chi yn gobeithio ennill drwy
ymuno a’r Fforwm Ieuenctid? e.e. sgiliau, profiad, cyfeillgarwch

Ble/sut wnaethoch chi glywed am y Fforymau Ieuenctid? e.e. ysgol, gwefan, ffrindiau

Mae Amgueddfa Cymru yn croesawu aelodau Fforwm Ieuenctid o bob gallu oherwydd eu
sgiliau a’u profiad. Ein nod yw gwneud newidiadau rhesymol i gefnogi’n aelodau Fforwm
Ieuenctid, pan fo hynny’n bosibl.
Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau rhesymol o ganlyniad i anabledd, iechyd neu
resymau diwylliannol, nodwch hyn isod.

Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?
Ydw

☐

Nac ydw

☐

Caniatâd
Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn?

Ydw

☐

Nac ydw

☐

Os ydych chi dros 18 oed, nid oes angen llenwi’r adran yma.
Os ydych chi o dan 18 rhaid cael caniatâd eich gwarcheidwad cyfreithiol cyn ymuno â
Fforwm Ieuenctid. Darparwch eu manylion cyswllt diweddaraf er mwyn i ni wneud cais am
ganiatâd.
Enw Gwarcheidwad:
Perthynas:
e-bost:
Ffôn:

Llofnod
Llofnodwch yma i gadarnhau bod y wybodaeth a roddwyd yn y ffurflen hon yn wir a chywir
hyd y gwyddoch chi. Rydym yn derbyn llofnodion digidol.
Llofnod:

Dyddiad:

Dychwelwch y ffurflen hon at Fforymau Ieuenctid – Adran Addysg, Amgueddfa
Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP, neu drwy e-bostio
fforwm.ieuenctid@amgueddfacymru.ac.uk.
Mae’n ofynnol i Amgueddfa Cymru ddarparu gwybodaeth monitro cydraddoldeb i
Lywodraeth Cymru. Helpwch ni gyda hyn drwy gwblhau’r Ffurflen Cyfle Cyfartal isod.

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei drin yn gyfrinachol na fydd yr atebion yn cael unrhyw effaith
ar eich gwirfoddoli. Ticiwch bob blwch perthnasol.

Rhyw:

☐Benyw

☐Gwryw

☐Dewis peidio dweud

☐Dewis hunan-ddisgrifio:
Ydych chi’n ystyried eich hun yn drawsrywiol? ☐ Ydw ☐ Na ☐ Dewis peidio dweud
Grŵp oedran:

Rhywioldeb:

☐14-15 ☐ 16-17

☐Heterorywiol

☐Deurywiol

☐18-24 ☐25-34

☐Hoyw/Lesbiaidd

☐Dewis peidio dweud

☐35-44 ☐45-54

☐ Dewis hunan-ddisgrifio:

☐55-64 ☐65-69
☐71-74 ☐75+

Ffydd:

☐Dewis peidio dweud
Grŵp Ethnig:
☐ Asiaidd

☐ Bwdhydd

☐ Cristion

☐ Moslem

☐ Sikh

☐ Iddew

☐ Hindw

☐ Dim crefydd ☐ Dewis peidio dweud
☐Arall (nodwch):

☐ Du
☐ Tsieineeg
☐ Cymysg/Nifer o Grwpiau Ethnig
☐Gwyn
☐ Arall (nodwch):
☐ Dewis peidio dweud

Cenedligrwydd:
Pa genedligrwydd ydych chi’n ystyried eich
hunain?
☐ Dewis peidio dweud

Beth yw eich statws mewnfudo? ☐ Preswylydd yn y DU ☐ Ymfudwr

☐ Ffoadur

☐ Ceisydd Lloches ☐ Dewis peidio dweud ☐ Arall (nodwch):
Ydych chi ar hyn o bryd yn…?
☐ Cyflogedig – llawn amser ☐ Cyflogedig – rhan amser

☐ Hunan-gyflogedig

☐ Di-waith

☐ Wedi Ymddeol

☐ Myfyriwr

☐ Arall (nodwch):
Ydych chi’n siarad Cymraeg? ☐ yn Rhugl ☐ Dysgwr ☐ Ychydig ☐ Nac ydw
Pa iaith sydd well gennych?
☐ Arall (nodwch):

☐ Cymraeg

☐ Saesneg

☐ Dwyieithog

☐BSL

