Ffurflen aelodaeth CFFI Sir Benfro 2018/19
Adran 1 – Gwybodaeth Angenrheidiol
Teitl: …………Enw Cyntaf: ……………………………… Surname: ………………………………..
Enw Delfrydol:……………………………………………….
Dyddiad Geni:

……………….Oedran: ………Rhyw: Gwryw / Benyw

(Dileu fel bo’n briodol)

Cyfeiriad: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Cod Post: …………………………………………………………………
Rhif ffôn Cartref: …………………………… Ffon Symudol yr aelod: …………………………………
Cyfeiriad E Bost yr Aelod: ……………………………………………….
Clwb: …………………………………………………
(Aelodau 18 ac iau yn unig)
Enw Rhiant: ………………………….E-bost Rhiant:……………………………………………

Adran 2 – Gwybodaeth iechyd
I sicrhau bod chi/eich plenty yn medru cymryd rhan a mwynhau’r gweithgareddau a chyfleoedd a gynnigir gan CFFI
rydym yn gofyn i chi gwblhau’r gwybodaeth iechyd a manylion gofynion bwyd, cyflyrau meddygol, anableddau, neu
anghenion addysg arbennig canlynol

Oes ganddo’ch chi unrhyw:
Cyflwr Meddygol
Yes/No
Anabledd
Yes/No
Anghenion Addysg
Yes/No
Alergedd
Yes/No
Anghenion ychwanegol arall Yes/No
Gofynion bwyd
Yes/No

Rhowch wybodaeth ychwanegol O.G.YDD.
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………..

Unrhyw wybodaeth arall dylem fod yn ymwybodol amdano: Rhowch wybodaeth ychwanegol OGYDD.
……………………………………………………………………………………………………………………….

ADRAN 3 – Manylion Cyswllt Mewn Argyfwng:
Manylion Cyswllt mewn Argyfwng (ICE) (2 I rai 18 ac iau ac oleuaf un I dros 18)

Enw: ……………………………….
Perthynas……………………….
Enw

………………………………

Perthynas

Prif rif Cyswllt: ……………………………………
Rhif Cyswllt arall:…………………………….
Prif rif Cyswllt …………………………………

………………………………… Rhif Cyswllt arall

……………………………..

PTO
CFFI Sir Benfro
"Hwyl Dysgu a Llwyddiant "
Derbyneb Aelod

Adran 4 – Gwybodaeth Lluniau
Ydych chi’n caniatau i’r mudiad NFYFC, CFFI Cymru, Sir Benfro a’r clwb ddefnyddio lluniau, fideos a delweddau a
gynhyrchwyd ohonoch chi gan NFYFC, CFFI Cymru, CFFI Sir Benfro neu eich clwb (neu o’ch plentyn os ydynt o
dan 18) ar gyfer deunydd hyrwyddo? Buasai hyn yn cynnwys deunydd ar gyfer ffynhonellau printiedig a digidol yn
cynnwys ein cylchgrawn, gwefan, fideo a chyfryngau digidol.
Ydw/ Nac Ydw

I rhai dan 18
Hefyd, a ydych yn hapus I enw eich plentyn ymddangos gyda’r llun mewn:
Cyhoeddiadau printiedig?
Ydw/ Nac ydw
Cyfryngau digidol
Ydw/ Nac ydw

Adran 5 – Gwybodaeth Ychwanegol
Yn achlysurol mae gofyn i NFYFC CFFI’r Sir rannu gwybodaeth yn dangos trawsdorriad yr aelodaeth, er enghraifft
ar gyfer ceisiadau grant. Bydd y wybodaeth yma ond yn cael eu defnyddio mewn ffurf dienw mewn ffordd na fydd
yn bosib adnabod ffurflen unigol . Rhowch dic yn y blwch perthnasol er mwyn dynodi eich cefndir ethnig (eich
plentyn) ac iaith gynhenid. .

Ethnigrwydd
Gwyn (Prydeinig)
Gwyn (Gwyddelig)
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig (Bangladesh)
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig (Indian)
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig (Pakistan)
Du neu Du Prydeinig (Caribî)
Do
Arall: Please Specify

Du neu Du Prydeinig (African)
Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall (Tsieineaidd)
Cymysg(Gwyn a Du Caribî)
Cymysg (Gwyn a Du Africa)
Cymysg (Gwyn a Asiaidd)
Ddim am ateb

Iaith :
Beth yw eich iaith Gyntaf?

Saesneg ::

Cymraeg:

Arall: Rhowch Fanylion

Adran 6 – Blaenoriaeth Marchnata
Fel rhan o’ch aelodaeth NFYFC, fe fyddwn yn cadw mewn cysylltiad a chi gyda diweddariadau o’r mudiad,
newyddion am aelodaeth,digwyddiadau a gweithgareddau trwy ein sianelau cyfathrebu ar lein ac yn brintiedig.
Mae’r rhain yn cynnwys cylchgrawn aelodau’r NFYFC Ten26 (sy’n cael ei bostio 3 gwaith y flwyddyn). A ecylchlythr o’r enw YFC Buzz sy’n cael ei ddanfon i’ch ebost dewisedig. Fel arall, mi fydd NFYFC a’ch sir ond yn
defnyddio eich e-bost penodol i gysylltu â chi o bryd i’w gilydd am gyfleoedd sydd ar gael i chi fel rhan o’ch
aelodaeth neu o fewn eich rôl yn y mudiad. Ni chaiff eich manylion eu rhannu gyda unrhyw un arall ar gyfer pwrpas
marchnata.

Er mwyn I ni sicrhau eich bod chi n derbyn y cyhoeddiadau i aelodau yma a fyddech
gystal â chadarnhau eich bod yn hapus i dderbyn y rhain.
A hoffech dderbyn cylchgrawn Ten 26 i’ch cartref
Hoffech dderbyn cylchlythyr ar e-bost sef YFC buzz i’ch hoff ebost?

Hoffwn/ Na hoffwn
Hoffwn/ Na Hoffwn

Llofnod Aelod:

Dyddiad:

Llofnod Rhiant/ warchodwr:

Dyddiad:

Nodyn Preifatrwydd
Am ragor o wybaodaeth am bolisi preifatrwydd NFYFC ewch i’r wefan genedlaethol ar:
http:\\www.nfyfc.org.uk\privacy

Talwyd Gan
Enw:
Dyddiad:

Swydd:
Swma dalwyd:

Swyddfa’n unig:
Wedi talu

