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

Dyddiad Geni:

Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall:
Cyfeiriad:
Côd post
Rhif ffôn
E-bost:
Rhif y Drwydded Bresennol: CH
Ydych chi wedi cofrestru gyda
Ydw/Nac ydw (gweler isod)
gwasanaeth diweddaru’r Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd (DBS)?
Rhif Cyfeirnod DBS:
Ydych wedi ymgymryd â
Ydw/Nac ydw – Mae hyfforddiant wedi'i ddiweddaru Diogelu a
hyfforddiant diweddaru ar
Gwarchodwr yn ofyniad yn y rôl hon. Gall ymgeiswyr am adnewyddu
Ddiogelu Plant a
trwyddedau gael mynediad i’r hyfforddiant ar-lein drwy ddolen gwefan y
hyfforddiant penodol ar
Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant isod:
gyfer Gwarchodwr?
https://learning.nspcc.org.uk/training/introductory/protecting-children-inentertainment-a-course-for-chaperones-online-course/
Cyflwynwch eich tystysgrif gyda'r cais
Dylech gyflwyno ffotograff cyfredol maint pasbort gyda’r cais hwn.
Mae’n bosibl y bydd taliadau cysylltiedig ar gyfer gwiriad DBS newydd neu adnewyddiad, yn
amodol ar a fyddwch yn derbyn taliad am wasanaethau sydd wedi’u cynnwys o fewn y drwydded
Gwarchodwr.
Os codir tâl, dylid gwneud sieciau yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) am swm
o £44;
Dylid talu costau cysylltiedig ar gyfer unrhyw hyfforddiant yn uniongyrchol i ddarparwr yr
hyfforddiant.

Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Byddai gwybodaeth, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd 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 DBS am ddatgeliad manylach – gweler yr
eithriadau isod; neu
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•

Rwy'n cytuno i gofrestru gyda gwasanaeth diweddaru’r DBS o fewn 2 wythnos o dderbyn
y dystysgrif datgelu;

•

Rhoddaf ganiatâd i CBSC gael mynediad at wasanaeth diweddaru’r DBS os yw wedi
cofrestru;

•

Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn cytuno i gyflawni’r dyletswyddau yn unol â’r ddogfen
Ganllaw;

•

Rwy'n cytuno i wneud hyfforddiant Diogelu/Gwarchodwr fel sy’n ofynnol gan yr Awdurdod
Lleol;

•

Rwy'n deall y gellir codi tâl yn ymwneud â cheisiadau newydd neu adnewyddu’r DBS.

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

Dyddiedig:

Printiwch yr enw:
Dychwelwch eich ffurflen wedi'i chwblhau i:
Y Swyddog Cyflogaeth Plant, Y Gwasanaeth Lles Addysg, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG
llesaddysg@caerffili.gov.uk
At Ddefnydd y Swyddfa yn Unig:
Cyfeirnod: CH /
Rhif derbyn derbynnydd: (os
yw’n berthnasol)
Rhif cyfeirnod DBS neu rif
tystysgrif DBS:
Dyddiad i DBS neu Gwiriad
gyda gwasanaeth
diweddaru’r DBS:
Dyddiad cwblhau’r
hyfforddiant Gwarchodwr/
Diogelu
Dyddiad cyhoeddi’r
drwydded:
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HOLIADUR CAIS ADNEWYDDU GWARCHODWR
Rhif y Drwydded:
Enw’r Gwarchodwr:
Mr/Mrs/Ms/Miss neu arall
Dyddiad y mynychwyd hyfforddiant diogelu plant a gwarchodwr
Profiad Blaenorol
Am ba hyd yr ydych wedi bod
yn Warchodwr?
Pa brofiadau ydych chi wedi’u
cael yn gweithio gyda phlant?
Deall y rôl
Beth ydych chi’n ystyried yw rôl
Gwarchodwr a phwy ydych
chi’n gyfrifol amdanynt?
Beth ydych chi’n ei wneud pan
fydd y plant yn cyrraedd y set
neu’r theatr?
Weithiau mae’n bosibl y bydd
gwrthdaro buddiannau rhwng
partïon amrywiol ond nid ydych
yn hapus i’r plentyn gymryd
rhan mewn golygfa benodol –
beth fyddech chi’n ei wneud?
Sgiliau
Pa sgiliau ydych chi wedi’u
meithrin yn gweithio fel
Gwarchodwr?
Diogelwch a Lles plant
Lle ydych chi’n cadw’r
cofnodion a phwy sy’n gallu
cael mynediad iddynt?
Salwch ac Anafiadau
Ydych chi wedi gorfod delio â
phlentyn sâl/wedi’i anafu. Os
felly, beth wnaethoch chi?
Ydych chi’n swyddog Cymorth
Cyntaf? A oes gennych
unrhyw brofiad cymorth cyntaf.
A fyddech chi’n gwybod pwy i
gysylltu â hwy os oes gan
blentyn anaf?
Sut fyddech chi’n gwybod bod
gan blentyn gyflwr sydd eisoes
yn bodoli?
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Amddiffyn Plant
Fel y gwyddoch, mae gan yr
Awdurdod Lleol weithdrefnau
Amddiffyn Plant ar waith,
ydych chi erioed wedi gorfod
cysylltu â’r awdurdodau
perthnasol ynglŷn â materion
amddiffyn plant? Os felly, beth
wnaethoch chi?
Cyffredinol
A oes unrhyw amgylchiadau lle
byddech yn cyfyngu eich
argaeledd ar gyfer y rôl:
• Meddygol
• Trafnidiaeth
• Arall
A fyddwch yn cludo’r plant
mewn car?
A oes gennych chi drwydded
yrru lân ddilys?
Efallai y gofynnir i chi, fel rhan
o’ch dyletswyddau, gludo plant
rhwng y llety i’r
perfformiadau/ymarferion.
A oes gennych chi yswiriant ar
gyfer defnydd busnes ar eich
yswiriant car?
Y seddi plant cywir?

FE’CH CYNGHORIR Y DYLAI PLANT GAEL EU CLUDO YN
ÔL AC YMLAEN O’R LLEOLIAD GAN EU
RHIENI/GOFALWYR.
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