ffurflen gais
Cwblhewch manylion deiliad y cerdyn isod. Deiliad y cerdyn yw’r person sydd angen
help yn y theatr neu ganolfan gelfyddydau, nid y person sy’n darparu’r cymorth.
1 manylion cyswllt
enw cyntaf

cyfenw

cyfeiriad

tref/dinas

cod post

e-bost

ffôn
manylion cyswllt gofalwr
symudol
manylion cyswllt gofalwr

2 llun deiliad y cerdyn
I alluogi gwirio’n hawdd yn y theatr neu ganolfan gelfyddydau, amgaewch ffotograff
lliw maint pasbort sy’n llun gywir a diweddar o ddeiliad y cerdyn. Ysgrifennwch enw
deiliad y cerdyn ar gefn y llun.
3 prawf cymhwysedd
Amgaewch brawf cymhwysedd. Dim ond un darn o dystiolaeth sy’n rhaid i chi ei
anfon. Anfonwch gopïau yn unig o’ch dogfen ategol. Peidiwch ag anfon dogfennau
gwreiddiol gan nad ydym yn gallu eu dychwelyd.
• Elfen Byw Dyddiol Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) Uwch neu Safonol
• Elfen Gofal Uchel neu Ganolig Lwfans Byw i’r Anabl
• Lwfans Gweini Cyfradd Uchel
• Tystysgrif Nam ar y Golwg
• Pensiwn Anabledd Rhyfel
• Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP)
• Wedi Cofrestru am Daliadau Uniongyrchol
• Pecyn Gofal y Gwasanaethau Cymdeithasol
• Pecyn Gofal Iechyd Parhaus
• Nam Deuol ar y Synhwyrau
Os ydych yn gwybod nad ydych yn gymwys yn awtomatig ac yn awyddus i gael
eich cyfeirio i Gyflafareddu, neu os oes angen mwy nag un gofalwr arnoch,
ticiwch yma
4 gwybodaeth ychwanegol dewis cwsmeriaid
Er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaethau i gwsmeriaid a helpu theatrau a
chanolfannau celfyddydau i ddarparu’r cymorth cywir, allwch chi roi rhywfaint o
wybodaeth ychwanegol i ni?
A ydych yn defnyddio cadair olwyn?
ydw

nac ydw

Oes angen man parcio i’r anabl arnoch os ydynt ar gael?
oes

nac oes

Ydych chi’n fyddar neu â nam ar eich clyw?
ydw

nac ydw

Weithiau gall theatrau a chanolfannau celfyddydau fod yn awyddus i ddweud
wrthych am berfformiadau hygyrch allai fod o ddiddordeb i chi. Os hoffech dderbyn
yr wybodaeth hon, rhowch wybod i ni drwy roi tic yn y blychau perthnasol isod:
Perfformiadau â disgrifiad sain

Perfformiadau ag isdeitlau

 erfformiadau â dehongli Iaith
P
Arwyddion Prydain

Perfformiadau hamddenol

5 ffôn minicom yw hwn
Fydd eich Gofalwr neu’ch Cynorthwyydd Personol yn archebu tocynnau ar eich
cyfer yn aml? Os felly, ychwanegwch eu manylion cyswllt fan hyn i wneud y broses
yn haws:
enw cyntaf

cyfenw

cyfeiriad

tref/dinas

e-bost

cod post

6 telerau ac amodau
Ticiwch yma i gadarnhau eich bod yn cytuno â thelerau ac amodau cerdyn Hynt.
Gellir gweld y rhain ar ein gwefan www.hynt.co.uk/cy/ymunwch/telerau
Trwy ymuno â Hynt rydych yn rhoi caniatâd i ni rannu eich gwybodaeth â lleoliadau
sy’n aelodau Hynt.
7 gwiriadau cais
Cyn anfon eich cais, gwiriwch y pwyntiau canlynol:
• Bod eich enw a’ch cyfeiriad yn gywir ac yn gyflawn
• Eich bod wedi amgáu llun ohonoch chi eich hun
• Eich bod wedi amgáu dogfen yn darparu prawf cymhwysedd
• Eich bod wedi gwirio bod y tâl post cywir wedi’i gynnwys
8 e-bostiwch neu bostiwch eich cais at
applications@hynt.co.uk
Cerdyn Hynt, Network House, Ffordd St Ives, Sandycroft, Sir y Fflint
CH5 2QS

Am ragor o wybodaeth ewch i www.hynt.co.uk neu cysylltwch â’n desg gymorth
ar 0344 225 2305. Os oes angen y gwasanaeth cyfnewid testun, ffoniwch
18001 0344 2578858

