Ffurflen 3

Cynllun Hygyrchedd y New Theatre
Mae hon yn ffurflen gais ar gyfer Cynorthwywyr Personol (gofalwyr) sy’n mynychu’r New Theatre neu
ddigwyddiadau penodol yn Neuadd Dewi Sant gyda grwpiau o bobl anabl.
Er mwyn i’r grŵp allu cyflwyno cais i ymuno â’r Cynllun Hygyrchedd bydd rhaid i chi lenwi’r ffurflen
hon ynghyd ag asesiad risg yn nodi’r anghenion gofal a gaiff eu diwallu gan gynorthwywyr personol yn
ystod yr ymweliad â’r New Theatre. Nid oes rhaid llenwi’r ffurflen hon ar gyfer seddi cymdeithion y
codir yr un pris amdanynt â’r seddi ar gyfer pobl anabl.
Er bod holl staff Blaen y Tŷ wedi cael eu hyfforddi i roi cymorth i bobl anabl, mae’r Cynllun
Hygyrchedd yn cydnabod y bydd rhai cwsmeriaid angen cymorth penodol nad yw’n briodol i ni ei
gynnig, hynny yw, cymorth gyda gofal personol. Dylai’r asesiad risg nodi’r gofynion o ran y gofal sy’n
rhaid ei roi yn ystod eich ymweliad yn y New Theatre. Ni ddylai’r asesiad risg gynnwys manylion
teithio.
Rhowch ystyriaeth i’r canlynol wrth gwblhau eich asesiad risg;
•
•
•

Esboniwch unrhyw risgiau posibl pan fyddwch yn y theatr yn unig
Gwnewch yn siŵr bod eich asesiad risg yn canolbwyntio ar anghenion gofal eich grŵp
Lle bo’n bosibl, atodwch lythyr eglurhaol ar bapur swyddogol oddi wrth eich sefydliad neu grŵp
group

Rydym wedi cynnwys templed o asesiad risg y gallech ei ddefnyddio neu mae croeso i chi ddefnyddio
eich ffurflen asesiad risg eich hun.
We will process your application within 28 days of receipt and, if you are successful, will advise you of
your unique booking number which should be quoted to qualify for your free Personal Assistant
seat(s). You will not be able to claim any free Personal Assistant seats until we advise you of your
booking number.
Anfonwch eich ffurflen gyda’r dystiolaeth berthnasol i
Cynorthwywyr Personol
New Theatre
Plas-y-Parc
Caerdydd
CF10 3LN
E-bost
Fax

ntmailings@caerdydd.gov.uk
029 2087 8788

Yn gywir

Grant McFarlane
Rheolwr Cyffredinol

newtheatrecardiff.co.uk/access

Ffurflen 3

Cynllun Hygyrchedd y New Theatre
Ffurflen gais ar gyfer Cynorthwywyr Personol (gofalwyr) sy’n
mynychu gyda grwpiau o bobl anabl

Enw arweinydd y grŵp

Cyfeiriad cyswllt

Cod Post

Rhif ffôn yn ystod y dydd

Cyfeiriad e-bost

Enw’r grŵp o bobl anabl y byddwch yn dod gyda hwy

A yw’r bobl anabl yn y grŵp a enwir uchod yn derbyn cyfradd uwch elfen ofal y Lwfans Byw i'r Anabl /
cyfradd uwch y Lwfans Gweini neu’n ddeiliaid Tystysgrif Nam ar y Golwg? - Ticiwch fel y bo’n briodol:

 Yes

 No

Beth yw’r gymhareb o ran nifer y Cynorthwywyr Anabl i bobl anabl y byddwch chi ei hangen?
1 Cynorthwy-ydd Anabl ar gyfer pob____person anabl sy’n aelod o’r grŵp. [nodwch y nifer yn y gofod]

Llofnod

Dyddiad

Os hoffech ofyn cwestiwn am y ffurflen hon neu’r polisi hygyrchedd, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029
2087 8887 neu anfon e-bost atom yn ntmailings@caerdydd.gov.uk

Cofiwch gynnwys asesiad risg diweddar gyda’ch cais,
ynghyd â llythyr eglurhaol.

newtheatrecardiff.co.uk/access

Asesiad Risg Grŵp – Risgiau Cyffredinol
Enw’r grŵp/ sefydliad:

Beth yw’r risg i’r unigolyn?

Beth yw’r trefniadau presonnol o ran lleihau’r risg?

Nodwch pa Asesiadau Risg Penodol neu gyfarpar arbennig sydd ei angen. (rhestrwch isod gan gynnwys
copïau o unrhyw Asesiadau Risg eraill)

Group Risk Assessment – General Risks
A yw’r trefniadau presennol yn lleihau’r risg hyd at y lefel isaf lle bo hynny’n rhesymol ymarferol?
Ydyn
Nac ydyn
(Os ateboch ‘nac ydyn’ rhaid nodi trefniadau ychwanegol a’u rhoi ar waith ac ailasesu’r risgiau)
Trefniadau Ychwanegol

Y person sy’n gyfrifol

Y person sy’n bennaf gyfrifol am sicrhau y
caiff y trefniadau hyn eu rhoi ar waith ar
y dyddiad y bwriedir ymweld â’r Theatr
Newydd

CWBLHAYWD YR ASESIAD GAN
Llofnod:

Enw’r grŵp/sefydliad:

Enw (llythrennau bras):

Dyddiad:

Llofnod

