I’W LLENWI GAN Y PROSIECT CYFLOGADWYEDD YN UNIG
Adborth wedi’i e-bostio / wedi’i roi i’r atgyfeiriwr:
Dyddiad rhoi’r adborth:
Rhoddwyd yr adborth gan:
Amlygwyd bod PaCE yn briodol:
 Ddim yn gymwys 
Wedi cysylltu
Canlyniad:
Gwrthod cymorth  Methu â chysylltu 
Cyfeiriad cronfa ddata:
PCC EP RF fersiwn 2 Mehefin 2020

FFURFLEN ATGYFEIRIO CYFLOGADWYEDD SIR BENFRO
Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddir yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Enw’r Atgyfeiriwr:
Sefydliad /
Gwasanaeth

Llofnod:

E-bost:

Dyddiad
atgyfeirio:

Manylion Cyswllt y Cyfranogwr
Enw:

Dyddiad Geni:

Cyfeiriad:
Cod Post:
Rhif Cyswllt:

Dewis Iaith:

Rhif Yswiriant
Gwladol:
Enw / manylion budd-dal presennol a blaenorol yn ystod y 12 mis
diwethaf

E-bost:

Wedi’i hawlio o / i ( Mis / Blwyddyn )

System Marchnad Lafur Credyd Cynhwysol, os yw’n
berthnasol:

Yn dilyn y Rhaglen Gwaith ac
Iechyd ar hyn o bryd:

Ie  Na 

A yw ei atgyfeiriad i’r Rhaglen Gwaith ac Iechyd:
Yn wirfoddol  neu’n Orfodol 

Manylion cymorth: (am ba mor hir y mae’ch sefydliad wedi cynorthwyo’r unigolyn; pa gymorth y mae ei angen a
pham)

Rhowch fanylion unrhyw gyflogaeth y gwyddys amdani (gan gynnwys contract dim oriau):

A yw’r cyfranogwr wrthi’n ceisio
gwaith?

Hyd diweithdra:

Ydy  Nac ydy 

Rhwystrau rhag cyflogaeth: (ticiwch unrhyw rai sy’n berthnasol)
Pob oedran
Gofal plant

Iechyd neu Anabledd

Pobl iau na 25 oed yn unig




Diffyg profiad o weithio

Cyfrifoldebau gofalu





Sgiliau isel neu
ddim sgiliau (QCF

Heb fod mewn addysg,

L2 neu is)  (e.e.

cyflogaeth na hyfforddiant

TGAU)

(NEET) 

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol a chydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf
Diogelu Data 2018. Gofynnwn am y wybodaeth y mae arnom ei hangen yn unig i helpu i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad cyfredol a
diduedd i chi ac i asesu pa brosiect cyflogadwyedd sy’n fwyaf addas i chi. Bydd y prosiect cyflogadwyedd perthnasol a fydd yn cysylltu â
chi i gynnig cymorth yn rhoi copi o’i hysbysiad preifatrwydd i chi wrth gofrestru. Bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cael ei dal yn
ddiogel a’i chadw yn unol â Pholisi Cadw Dogfennau Cyngor Sir Penfro a/neu Arweiniad ar Gadw Dogfennau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru (WEFO), sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ‘rheolau cymhwysedd WEFO’. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a
sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd/rhybudd-preifatrwydd-adrannol o

dan y cynllun cyflogadwyedd
Cytunaf y gellir rhannu fy ngwybodaeth gyda phrosiectau cyflogadwyedd lleol a reolir gan Gyngor Sir Penfro.

Enw:
Llofnod:

Dyddiad:

Nodiadau ar Lenwi’r Ffurflen Atgyfeirio Cyflogadwyedd
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Dylai’r atgyfeiriwr nodi bod angen cymorth ychwanegol ar y cyfranogwr gan brosiect cyflogadwyedd sy’n berthnasol i anghenion
unigol y cyfranogwr.
Dylai’r atgyfeiriwr esbonio i’r cyfranogwr y bydd ffurflen atgyfeirio yn cael ei llenwi, sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol y cyfranogwr,
a dylai’r cyfranogwr lofnodi copi caled o’r ffurflen atgyfeirio i roi caniatâd i rannu ei wybodaeth gyda phrosiectau cyflogadwyedd lleol.
Dylai’r ffurflen atgyfeirio wedi’i llofnodi gael ei sganio a’i hanfon yn ddiogel trwy e-bost at employability@pembrokeshire.gov.uk neu
ei dychwelyd trwy’r post i Gyflogadwyedd Sir Benfro, 19 Old Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2EZ.
Bydd y ffurflen Atgyfeirio Cyflogadwyedd yn cael ei hystyried yn dystiolaeth o statws budd-dal ac yn cael ei chadw gan y gweithiwr
prosiect perthnasol gyda gofynion tystiolaeth eraill o gymhwysedd fel y’u pennir ar gyfer pob prosiect cyflogadwyedd.
Bydd y broses frysbennu yn sicrhau bod pob atgyfeiriad a dderbynnir yn cael ei gofnodi, gan gynnwys pa brosiect cyflogadwyedd y
neilltuwyd y cyfranogwr iddo a’r sail resymegol dros y penderfyniad.
Bydd y prosiect cyflogadwyedd a ddewiswyd yn rhoi adborth i’r atgyfeiriwr gyda chanlyniad y rhaglen y lleolwyd y cleient gyda hi.

I’w llenwi gan Swyddfa Cyflogadwyedd Sir Benfro yn unig
Yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflenwyd, atgyfeiriwyd y cyfranogwr i’r prosiect cyflogadwyedd canlynol:CfW 

Gweithffyrdd+ LTU 
Taclo Tlodi Sir Benfro  Profiad ar gyfer Diwydiant (dan 25 oed) 
STU 
Cam Nesa (dan 25 oed) 
Hyfforddeiaethau (16-19) 
CfW+ (os nad yw’n gymwys ar gyfer unrhyw
gymorth ESF) 
Os atgyfeiriwyd y cyfranogwr i gymorth arall, nodwch ba gymorth ……………………

