Ffurflen Gais Hyfforddai
Cyfrinachol

Mae lleoliadau ar gael ar draws Cymru. Nodwch yr holl rhai sydd gennych ddiddordeb ynddo
Hapus i gael eu rhoi mewn unrhyw ardd

Cyngor Caerdydd

Gardd Bodnant

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Casnewydd - Parc Belle Vue

Gerddi Aberglasney

Gerddi Dyffryn

Castell a Gerddi Picton

Manylion Personol (nodwch yn glir mewn llythrennau breision)
Cyfenw
Enwau bedydd (yn
gyflawn)
Cyfeiriad e-bost
Cyfeiriad cartref

Rhifau ffôn

Cartref
Gwaith/Yn ystod y dydd:
Ffôn poced:

Argaeledd ar gyfer cyfweliad
A fyddwch ar gael dros yr wythnos yn dechrau 7fed Medi 2015? (rhowch )
Byddaf

Na fyddaf

Gwybodaeth Ychwanegol (Dim mwy na 30 gair ar gyfer pob ateb)
Pam ydych chi wedi cynnig am y cyfle hwn i hyfforddi?

Sut ydych chi’n gobeithio elwa o fod yn rhan o’r cynllun hwn?

Pa brofiad sydd gennych o ddefnyddio offer a thechnegau garddio traddodiadol?

Pa brofiad sydd gennych o weithio mewn tywydd garw?

Pa agwedd o arddio sydd yn apelio mwyaf atoch chi a pham?

Pa agwedd o arddio nad yw’n apelio atoch chi a pham?

Beth ydych chi’n ei ystyried fel eich achievement pennaf ym myd garddwriaeth?

Sut fyddech chi’n hoffi gweld eich gyrfa mewn garddwriaeth yn datblygu?

Amdanoch Chi
Nodwch eich cymwysterau a soniwch am unrhyw sgiliau, am wybodaeth neu brofiadau
garddwriaethol sydd yn berthnasol i’r swyddogaeth hon – gallai hyn gynnwys hyfforddiant a
gawsoch, addysg, swyddi, hobiau a diddordebau.

Ydych chi yn gyflogedig ar hyn o bryd? Os ydych chi, nodwch fanylion pellach:

Beth arall fuoch chi’n ei wneud yn y ddwy flynedd a aeth heibio?

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Ydwyf

Nac ydwyf

Nodwch unrhyw ieithoedd eraill rydych yn
siarad:444444444444444444444444444444444444444444
444
Nodwch ar y ffurflen hon os oes gennych unrhyw gyflwr a fyddai’n gofyn trefniadau arbennig neu
ystyriaeth er mwyn sicrhau bod y broses o baratoi rhestr fer yn trin pobl gydag anabledd yn deg.

Ble welsoch / ble glywsoch chi am y cyfle i hyfforddi gyda ni?

Geirda
Mae gofyn am eirda yn rhan safonol mewn swyddogaeth hyfforddi. Nodwch fanylion 2 ganolwr (yn
ddelfrydol rhywrai sydd wedi eich adnabod ers mwy na blwyddyn) y gellir cysylltu â hwy ar gyfer gerida
ac a all roi sylwadau ar eich addasrwydd ar gyfer y swyddogaeth. Dylai’r rhain fod yn bobol o’r tu allan
i gylch eich teulu ac, os medrwch, dylech nodi rhywun sydd â pherthynas broffesiynol gyda chi e.e.
eich cyflogwr presennol / mwyaf diweddar neu diwtor coleg.
Enw:

Enw:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

E-bost:

E-bost:

Rhif ffôn:

Rhif ffôn:

Perthynas â chi:

Perthynas â chi:

Oherwydd y galw mawr am gyfleoedd hyfforddi, ni fedrwn warantu cynnig lle i chi. Fodd bynnaf, rydym
yn sicrhau bod pob cais yn cael eu trin yn gyfartal a’u hystyried.
Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich gwahaodd I gyfweliad ffurfiol fydd yn cynnwys
profion ymarferol manwl. Disgwylir i’r cyfleoedd hyfforddi 14 mis ddechrau ar yr 22ain Medi 2015.
Cyfnod induction fydd y mis cyntaf a bydd yn rhaid gorffen hwn yn llwyddiannus. Bydd eisiau trafod y
cyfleoedd hyfforddiant byr, Lefel 3, yn unigol, ar wahân.
Llofnodwch fan hyn i gadarnhau bod yr holl wybodaeth a nodwyd gennych yn gywir ac yn wir
hyd y gwyddoch chi.
Llofnod:
Enw (llythrennu breision):
Dyddiad:

Diolch yn fawr am eich diddordeb. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!
Dylid dychweld y ffurflen hon at: Lantra SSC, Adran HHSS, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd,
Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3WY

Rhaid derbyn pob cais erbyn hanner dydd, 31ain Awst 2015

Polisi Cyfle Cyfartal: Monitro Recriwtio
(Dylech lenwi’r ddwy dudalen)
Enw:444444444444444444444444
Fel rhan o’n polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth, mae’r HHSS yn monitor ceisiadau i
sichrau nad ydym yn gwahaniaethau ar sail rhyw, oedran, hil, gwreiddiau ethnig/
cenedlaethol, lliw, anabledd, crefydd neu gred.
Ymdrinir â’r holl wybodaeth rydych yn ei anfon atom mewn modd cyfrinachol ac ni
ddefnyddir eich atebion ond ar gyfer rhan o’r broses o baratoi rhestr fer. Os yw eich cais
yn llwyddiannus bydd gofyn i chi foldoni’r meini prawf ar gyfer diogelwch a bydd angen
eich dyddiad a man geni ar gyfer hyn:
Dyddiad geni: 4444444444..444444
Man eich geni: 4444444444444444
Ydych chi wedi cael eich cyhuddo o drosedd criminal offence erioed neu oes gennych
gofnod o drosedd? (Ni fydd hyn o reidrwydd yn nadu i chi hyfforddi – byddwn yn ymdrin
â phob achos yn unigol)
Ydwyf / Nac ydwyf 88888888
Os ‘ydwyf’ manylwch os gwelwch yn dda:

Os ydych yn dod o wlad y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop, a oeds gennych chi’nr
gwaith papur cyiwr i’ch galluogi i hyfforddi yn y DU?
Oes / Nac oes 8888888
Os ‘oes’ manylwch os gwelwch yn dda:

Rhyw

Benywaidd

Gwrywaidd

Grwp Ethnig
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

Grwp Oedran
Asiaidd Prydeinig
O India
18 - 24
O Bacistan
25 - 34
O Bangladesh
35 - 44
Unrhyw gefndir Asiaidd Arall (noder os
45 – 54
mynnwch)
55 – 64
444444444444444444
64+
Croenddu
neu Groenddu Prydeinig
Gwell gennyf beidio â dweud
Croenddu Prydeinig
Croenddu o’r Caribî
Croenddu o’r Affrig
Crefydd
Unrhyw gefndir Croenddu Arall (noder os
Bwdaiddt
mynnwch)
Cristion
44444444444444444
Hindw
Chineaidd neu Unrhyw Grwp Ethnig Arall
Iddewig
Chineaidd
Moslemaidd
Unrhyw gefndir Croenddu Arall (noder os
Sîc
mynnwch)
Dim Crefydd
444444444444444444
Arall (noder os gwelwch yn dda)
4444444444444444444 Cymysg
Asiaidd a Chroenwyn
Gwell gennyf beidio â dweud
Croenddu o’r Affrig a Chroenwyn
Croenddu o’r Caribî a Chroenwyn
Unrhyw gefndir cymysg (noder os
Cyfeiriadedd Rhywiol
mynnwch)
444444444444444
Deurywiol
Croenwyn
Hoyw
Croenwyn Prydeinig
Heterorywiol
Croenwyn Arall (noder os mynnwch)
Arall (noder os gwelwch yn dda)
44444444444444444
44444444444444444..
Gwell gennyf beidio â dweud
Gwell gennyf beidio â dweud
Ydych chi’n ystyried eich hun fel person anabl?
Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn nodi bod gan unigolyn anabledd at ddibenion
y Ddeddf hon os oes ganddo nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol sylweddol a
hirdymor ar ei allu i gyflawni gweithgareddau arferol bob dydd.
Ydwyf

Nac ydwyf

Byddwch cystal â nodi os oes addasiadau neu drefniadau mynediad parthed eich anabledd
a fyddai o gymorth i chi.
4444444444444444444444444444444444444444444..
4444444444444444444444444444444444444444444..
4444444444444444444444444444444444444444444..

Diolch am roi’r wybodaeth uchod

