Cyfeirnod: CH/

CAIS AM GYMERADWYAETH FEL GWARCHODWR I BERFFORMWYR SY’N BLANT
DEDDF PLANT A PHOBL IFANC 1963, S.37
RHEOLIADAU PLANT (PERFFORMIADAU A GWEITHGAREDDAU) (CYMRU) 2015
Enw Llawn:

Dyddiad Geni:

Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall
Cyfeiriad:

Côd Post:
Rhif ffôn:

E-bost:

Galwedigaeth:

Cyflogedig

Hunangyflogedig

Ar gyfer Cyflogeion CBSC yn unig:
Swydd:
Lleoliad:
Cyfeiriad e-bost:

**Dyddiad gwiriad y
Gwasanaeth
Datgelu a
Gwahardd (DBS)
diwethaf:
Ydw/Nac ydw
(gweler isod)

Rhif tystysgrif:

Os cynhaliwyd DBS drwy
ffynhonnell/cyflogwr arall, ydych chi
wedi’ch cofrestru gyda gwasanaeth
diweddaru’r DBS?

Cyfeirnod / rhif tystysgrif DBS

Profiad a Chymwysterau
Ydych chi wedi gwneud cais yn flaenorol am gymeradwyaeth fel Gwarchodwr? Os ydych chi,
darparwch enw’r Awdurdod Lleol y cyflwynwyd ceisiadau iddynt.
A oes gennych chi unrhyw gymwysterau perthnasol ar gyfer gweithio gyda phlant e.e.
athro/athrawes, cynorthwyydd addysgu, gweithiwr meithrin, gweithiwr ieuenctid ac yn y blaen?
Nodwch eich profiad yn y gwaith o ofalu am, rheoli a goruchwylio plant:

A oes gennych chi Gymhwyster Cymorth Cyntaf? Oes/Nac oes
A oes gennych Drwydded Yrru Lawn y DU Oes/Nac oes
D.S.: os ydych yn defnyddio eich cerbyd eich hun i gludo plant, mae’n rhaid i chi sicrhau bod gennych yswiriant defnydd
busnes priodol a’ch bod yn cydymffurfio â phob deddfwriaeth berthnasol.

Gwybodaeth Iechyd
A oes gennych chi unrhyw
gyflyrau corfforol a allai
gyfyngu ar eich gallu i
weithredu fel gwarchodwr?

Oes/Nac oes – Os oes, rhowch fanylion

Ydych chi’n berchen ar

Ydw/Nac ydw – Os Ydw, rhowch fanylion gan gynnwys enw a
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neu a ydych yn cael eich
cyflogi gan Ysgol
Ddawnsio neu Ysgol
Ddrama arall?

chyfeiriad y sefydliad:

Ydych chi’n gallu siarad
neu ddeall Cymraeg?

Ydw/Nac ydw

Ydych chi wedi darllen ac
a ydych yn deall y Canllaw
atodedig?

Ydw/Nac ydw

O fewn y ddwy flynedd
Ydw/Nac ydw - Mae hyfforddiant diogelu plant yn ofyniad i'r rôl. (os yr
ydych, cofiwch gynnwys copi o'ch tystysgrif gyda'r cais)
ddiwethaf, ydych wedi
gwneud:
Ydw/Nac ydw - Mae hyfforddiant Gwarchodwr yn ofyniad i'r rôl hon
1) Hyfforddiant Diogelu
ac
fe'i darperir gan Ddinas a Sir Caerdydd am gost o £50.
Plant?
(os yr ydych, cofiwch gynnwys copi o'ch tystysgrif gyda'r cais)
2) Hyfforddiant Penodol
Gwarchodwr
Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Oherwydd natur y gwaith yr ydych yn ceisio cymeradwyaeth ar ei gyfer; mae angen i ni wybod
a ydych chi erioed wedi’ch cael yn euog o drosedd, gan gynnwys troseddau traffig.
Cwblhewch y canlynol fel y bo’n briodol, a rhowch y manylion gofynnol.
Nid wyf wedi fy nghael yn euog o unrhyw droseddau
Yr wyf wedi fy nghael yn euog o’r troseddau a nodir isod
Dyddiad:

Llys:

Geirdaon:

Trosedd:

Rhowch enw a chyfeiriad dau berson sy’n barod i ateb unrhyw
ymholiad ynglŷn â’ch addasrwydd, yn ôl cymeriad a natur, i gyflawni
dyletswyddau Gwarchodwr. Dylai’r ddau ohonynt fod yn bersonau
proffesiynol, cyfrifol (nid perthnasau). Dylai un o’r bobl hyn fod yn
gyflogwr presennol neu eich cyflogwr mwyaf diweddar.

Geirda 1

Enw:
Cyfeiriad:
Côd Post:
Rhif ffôn:
Galwedigaeth:
Perthynas â’r Ymgeisydd:
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Canlyniad:

Geirda 2
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O bryd i’w gilydd, mae
cwmnïau cynhyrchu yn
gofyn am wybodaeth
Gwarchodwyr i gefnogi
cynyrchiadau/ffilmio yn
CBSC neu ardaloedd
Awdurdodau Lleol eraill.
Ydych chi’n fodlon i’ch
manylion gael eu
trosglwyddo?

Ydw/Nac ydw

A ydych chi erioed wedi bod yn hysbys i’r gwasanaethau cymdeithasol? Ydw/Nac ydw
Os ydych chi, rhowch fanylion

Dylech gyflwyno ffotograff cyfredol maint pasbort gyda’r cais hwn.
Noder bod y cais yn ymwneud â dyletswyddau gwarchodwyr gwirfoddol yn unig ac felly efallai y
bydd taliadau cysylltiedig mewn perthynas â gwiriadau newydd neu adnewyddu'r Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd, yn ddibynnol ar a ydych yn derbyn taliad am wasanaethau a gwmpesir o
dan y drwydded Gwarchodwr, neu os ydych yn athro dawns hunangyflogedig. Os oes rhaid codi
tâl, dylid gwneud sieciau'n daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) am £44.
Dylid talu costau cysylltiedig sy'n ymwneud â hyfforddiant penodol Gwarchodwr yn uniongyrchol i'r
darparwr hyfforddiant.
Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Byddai'r wybodaeth hon, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a dderbynir gan bartïon
perthnasol, yn cael ei phrosesu gan y Gwasanaeth Lles Addysg sef yr adran yng Nghyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) sydd â'r cyfrifoldeb statudol dros weithgareddau cyflogaeth
plant, presenoldeb yn yr ysgol a lles.
Mae rhagor o wybodaeth am sut y caiff y wybodaeth ei phrosesu a'i defnyddio ar gael ar ffurf
hysbysiad preifatrwydd llawn a gellir ei ganfod yn www.caerffili.gov.uk
Datganiad
•
•
•
•
•
•
•

Yr wyf drwy hyn yn cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn gywir;
Deallaf y bydd CBSC yn gwneud cais i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) am
ddatgeliad manylach – gweler yr eithriadau isod; neu
Rhoddaf ganiatâd i CBSC gael mynediad at wasanaeth diweddaru DBS os yw wedi
cofrestru;
Rwy'n cytuno i gofrestru gyda gwasanaeth diweddaru’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
o fewn 2 wythnos o dderbyn fy nhystysgrif datgelu;
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen, deall a chytuno i gyflawni'r dyletswyddau yn unol
â'r ddogfen Arweiniad;
Yr wyf yn cytuno i wneud hyfforddiant Diogelu/Gwarchodwr fel sy’n ofynnol gan yr
Awdurdod Lleol;
Yr wyf yn deall y gellir codi tâl mewn cysylltiad â cheisiadau DBS newydd neu i’w
adnewyddu.

Llofnodwyd……………………………………………(Ymgeisydd)

Dyddiedig:

Printiwch yr enw:
** Efallai na fydd yn ofynnol i gyflogeion CBSC gael gwiriad pellach DBS, os cynhaliwyd gwiriad
manylach o fewn y chwe mis diwethaf, neu yr ydych wedi cofrestru gyda gwasanaeth diweddaru’r
DBS; gwnewch ymholiadau cyn cyflwyno eich cais.
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Dychwelwch eich ffurflen wedi ei chwblhau at:
Y Swyddog Cyflogaeth Plant, Gwasanaeth Lles Addysg, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

llesaddysg@caerffili.gov.uk
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