Ffurflen Gais Bwrsariaeth – Cyfrinachol
MANYLION Y CWRS
Y cwrs rydych yn
gwneud cais
amdano:
Dyddiad y cwrs:
MANYLION Y MYFYRIWR
Enw Llawn
Rhif ffôn:
Cyfeiriad e-bost:
PRESWYLIO
I fod yn gymwys am fwrsariaeth, mae’n rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru ers 3 blynedd neu fwy. I
grwpiau penodol (e.e. cymuned teithwyr), gellir hepgor yr angen i ddangos tystiolaeth o lle rydych
chi’n byw, yn ôl disgresiwn NFTS Cymru Wales.
Ydych chi wedi byw yng Nghymru am y 3 blynedd ddiwethaf? (Rhowch X)
Ydw ☐ Nac ydw ☐
Rhowch fanylion eich cyfeiriad cartref:
Cyfeiriad
Cod post
I fod yn gymwys am fwrsariaeth mae’n rhaid i chi fodloni meini prawf penodol o ran incwm a/neu
amrywiaeth a chynhwysiant a dangos y dystiolaeth angenrheidiol.

MEINI PRAWF INCWM

1. Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun ac mae eich incwm yn £21,000 neu’n llai?
Ydw ☐ Nac ydw ☐
2. Ydych chi’n byw gydag aelodau o’r teulu neu bartner lle mae incwm yr aelwyd gyfan yn £34,000
neu’n llai?
Ydw ☐ Nac ydw ☐
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3. Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun ac mae eich incwm yn £25,500 neu’n llai ac yn bodloni o leiaf
un o’n meini prawf amrywiaeth a chynhwysiant (gweler y canllawiau)?
Ydw ☐ Nac ydw ☐
4. Ydych chi’n byw gydag aelodau o’r teulu neu bartner lle mae incwm yr aelwyd gyfan yn £40,000
neu’n llai, ac yn bodloni o leiaf un o’n meini prawf amrywiaeth a chynhwysiant (gweler y
canllawiau)?
Ydw ☐ Nac ydw ☐
5. Os wnaethoch chi ateb YDW i Gwestiwn 3 neu 4, nodwch pa feini prawf amrywiaeth a
chynhwysiant rydych yn eu bodloni (gweler y wybodaeth isod).
AELODAU’R AELWYD
Rhestrwch enwau aelodau'r aelwyd a'ch perthynas â nhw
Enw
Perthynas

MEINI PRAWF AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT
Mae’n cael ei gydnabod bod rhai unigolion yn wynebu rhwystrau ychwanegol i ddechrau gyrfa yn y
diwydiannau sgrin.
Er mwyn annog amrywiaeth a chynhwysiant o fewn y sector, rydym yn croesawu ceisiadau yn
arbennig gan bobl sy'n ystyried bod unrhyw un o'r canlynol yn rhwystr iddyn nhw:
•
•

•
•
•
•

anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor
Diffinnir anabledd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 fel nam corfforol neu feddyliol sy'n
cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau o ddydd
i ddydd. Mae hyn yn cynnwys cyflyrau hirdymor sy'n gwaethygu o'r pwynt diagnosis.
yn dod o gefndir lleiafrif ethnig
yn byw mewn ardal ddaearyddol o Gymru lle mae pellter a/neu argaeledd
trafnidiaeth yn cyfyngu ar fynediad at hyfforddiant proffesiynol
yn ofalwr
yn fenyw (neu’n cyfeirio at ei hun fel menyw) ac anelu at arbenigo ym meysydd
technegol ffilm a dramâu teledu, neu gyfarwyddo, neu ysgrifennu.

DATGANIAD PERSONOL: Defnyddiwch ddalen ar wahân os oes angen
1. Dywedwch wrthym pam rydych eisiau gwneud y cwrs hwn (gorfodol)
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2. Rhowch wybod i ni am natur y rhwystrau rydych chi'n eu hwynebu wrth ddatblygu gyrfa yn y
diwydiannau sgrin (gorfodol)

3. Dywedwch sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r profiad a gafwyd o'ch cyfnod ar y cwrs hwn
yn eich gwaith yn y dyfodol (gorfodol)

4. Amlinellwch unrhyw brofiad blaenorol sydd gennych yn y maes rydych eisiau arbenigo
ynddo (gorfodol)

5. Amlinellwch unrhyw hyfforddiant rydych wedi'i wneud yn y maes rydych eisiau am arbenigo
ynddo (gorfodol)
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6. Sut fyddwch chi'n ariannu'r balans sy'n ofynnol, gan gynnwys hunan-gyllido? (gorfodol)

Dogfennau atodol:
Gwiriwch pa dystiolaeth rydych chi'n ei darparu i gefnogi'ch cais.
Mae angen i chi gyflwyno un o'r canlynol:
Bil cyfleustodau

☐

Cyfriflen banc

☐

Llythyr wrth yr awdurdod lleol

☐

Arall (nodwch)

☐

Mae angen i chi gyflwyno un o'r canlynol:
Slipiau cyflog y tri mis
diwethaf ar gyfer eich
aelwyd

☐

Llythyr dyfarnu
Cymhorthdal
Incwm/Credyd
Cynhwysol

☐ Cyfriflenni banc y tri
mis diwethaf ar gyfer
eich aelwyd

☐

Ac un o’r canlynol:
P60

☐

Hysbysiad TCAN llawn

☐

Enillion hunangyflogedig (ffurflen dreth
swyddogol)

☐

Budd-daliadau eraill/llythyr sy’n dyfarnu
pensiwn (nodwch)

☐

☐

Llythyr wrth feddyg teulu neu feddyg
ymgynghorol gofal iechyd

☐

Tystiolaeth o anabledd (os yn berthnasol)
Taliad Annibyniaeth Personol/Lwfans
Byw i'r Anabl

Rhowch unrhyw wybodaeth bellach a allai fod yn berthnasol i gefnogi'ch cais (dewisol)
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