Ffurflen Gais Gwirfoddolwr Ifanc
Rydym yn falch iawn eich bod am wirfoddoli gyda ni. Byddai o gymorth mawr i ni petai chi’n ateb rhai cwestiynau, er
mwyn i ni wneud yn siŵr eich bod yn cyflawni’r hyn rydych yn ei ddymuno wrth wirfoddoli gyda ni, a byddwn yn
gwybod sut i gysylltu â chi.

Enw______________________________ Rhif ffôn (Cartref)_____________________________________

Rhif ffôn (Eich ffôn symudol)_______________________Rhif ffôn (Cyswllt mewn Argyfwng)____________________

Cyfeiriad___________________________________________________________________________

E-bost_____________________________________________________________________________

Pam mae gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni?

Pa fath o sgiliau sydd gennych a allai fod o gymorth i chi wrth wirfoddoli? e.e. ydych chi’n greadigol? Oes gennych chi
brofiad o blant ifanc oherwydd eich bod yn chwarae gydag aelodau’r teulu? Ydych chi’n siaradus ac yn frwdfrydig?
Pa bethau eraill ydych chi’n eu gwneud yn dda? Allwch chi sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg?

Ym mha lyfrgell yr hoffech chi wirfoddoli? Rhowch gylch o amgylch eich dewis:

Trosodd …

Pryd hoffech chi wirfoddoli? Fel rheol, rydym yn gofyn i wirfoddolwyr neilltuo 3 awr yr wythnos (10-1 neu 1-4 yn
ystod yr wythnos a 9:30-12:30 ddydd Sadwrn). Wrth gwrs, gallwch wirfoddoli am fwy na 3 awr yr wythnos os ydych
yn dymuno.

Ydych chi’n mynd i ffwrdd dros yr haf? A oes unrhyw ddyddiau neu wythnosau pan na fyddwch ar gael?

A fydd y profiad gwirfoddoli hwn yn cyfrif at unrhyw achrediad rydych chi eisoes yn gweithio tuag ato? e.e. Gwobr
Dug Caeredin, Gwobr Cyflawniad Ieuenctid, Y Fagloriaeth Gymreig? Bydd / Na fydd
Os ydych o dan 16 oed, gofynnwch i riant neu warcheidwad lofnodi’r ffurflen hon i gadarnhau ei fod/bod yn fodlon i
chi wirfoddoli gyda ni. Os ydych dros 16 oed, gallwch lofnodi’r ffurflen eich hun.

Llofnodwch a nodwch y dyddiad isod, os gwelwch yn dda:

Llofnodwyd____________________________________________ Dyddiad__________________________________

Enw’r rhiant _______________________________ Llofnod ____________________________________

Diolch am lenwi’r ffurflen hon. Dychwelwch i’r llyfrgell cyn gynted â phosib.

