
 
Hoffwn wneud cais am le ar y cwrs a restrir isod 

 
Defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU os gwelwch yn dda  
 

Teitl y Cwrs:    
 

 I’w gynnal  yn:               WEA Caerdydd Clos y Cowper Ffordd Curran   
 

Dyddiad Cychwyn  
 

Eich enw llawn 
 

Cyfeiriad cartref 
 

 
 

Côd Post: 
 

Rhif ffôn yn ystod y dydd: 
 

e-bost: 
 

Undeb Llafur: 
 

Swyddi Undeb sydd gennych: 
 

Cyrsiau TUC blaenorol: 
 

 
 

 
 

Eich gwaith: 
 

Enw a chyfeiriad eich cyflogwr: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                FFURFLEN GAIS 



 
Ticiwch y bocsys perthnasol os gwelwch yn dda 
Nifer y gweithwyr                             Llai na 50                  Llai na 250 
                                                               
                                                                      Mwy na 250 
 
Patrwm gweithio                              Llawn amser                Rhan amser 
                                                                                                                                                                                

                                                       Diwrnodau                    Gwaith sifft 
 

Eich oed                                            Gwryw                       Benyw 
 
Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?        Ydw                             Nag ydw 
 
Oes gennych anghenion dysgu  
neu gymorth penodol ?                                   Oes                             Nag oes 
         
         
         
         
          
 
Diwëllir pob angen mynediad os yn rhesymol ymarferol. Dylech hysbysu’r darparwyr cwrs priodol cyn 
gynted â phosib o unrhyw ofynion penodol. 
 
Mae’r TUC yn awyddus i annog mwy o gyfranogiad mewn addysg undeb llafur gan grwpiau ethnig 
lleiafrifol. Er mwyn cyflawni’r nod hwn byddai’n ein helpu petaech yn medru darparu manylion eich 
cefndir ethnig dryw roi tic yn y bocs priodol. Mae’r wybodaeth hon ar gyfer pwrpas monitro yn unig ac 
fe’u cedwir yn gwbl gyfrinachol  
Rhaid i swyddog undeb llafur llawn amser arwyddo’r ffurflen hon er mwyn ei dilysu. 
 
     Affricanaidd                            Asiaidd/Pasiffig                    Caribïaidd 
 
     DU/Ewropeaidd                      Arall 
 

Rwyf yn aelod taledig cyflawn o fy undeb a mae fy nghyflogwr wedi cytuno 
i mi fynychu’r cwrs hwn heb golli cyflog. 
           

Ydych chi’n hapus i dderbyn cyfathrebiad TUC yn y dyfodol?       Ydw      Na 
 

Llofnod yr ymgeisydd:  
Ni fydd y cais yn ddilys oni chaiff ei lofnodi gan yr ymgeisydd a’r gangen. 

Llofnod swyddog undeb llawn amser: 
Os gwelwch yn dda anfonwch y cais i 

Swyddfa WEA Blaenau’r Cymoedd, Y Ganolfan Arleosi 
 Festival Drive GlynEbwy NP23 8XA  

Ffôn. 01495 369852 
E-Bost: Terry.Bishop@weacymru.org.uk 

                FFURFLEN GAIS 

Os oes, rhowch ddisgrifiad byr os gwelwch yn dda: 


