
Ffurflen Gais Mynediad Meithrin Medi 2020 
Darllenwch y ffurflen hon yn ofalus a’i llenwi mor fanwl â phosibl.   

Bydd yr wybodaeth rydych yn ei rhoi yn cael ei defnyddio i ddyrannu lle i'ch  

plentyn mewn ysgol. 
 

Anfonwch yn ôl at: Derbyn i Ysgol, Cymorth Addysg,  

Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ 

Erbyn: 21 Chwefror 2020 
 

Manylion y Plentyn 

Cyfenw cyfreithiol  
Cyfenw a ffafrir  
(os yw’n wahanol) 

 

Enwau cyntaf cyfreithiol  
Enw cyntaf a ffafrir  
(os yw’n wahanol) 

 

Dyddiad geni (dd/mm/bbbb) _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Rhyw:  

(Ticiwch) 
Gwryw  Benyw  

Cyfeiriad parhaol y plentyn 

 

 

 
(gyrrwyd  atebion post i’r cyfeiriad yma) 

Cod Post  
Awdurdod Lleol 

(e.e. Sir Ddinbych) 
 

I ba ysgol mae eich plentyn 

yn mynd ar hyn o bryd? 
 

  

Manylion y Rhiant—y rhiant sy’n llenwi’r cais hwn 

Teitl  Enw llawn  

Perthynas i’r 

plentyn: 
 

Rwy'n cadarnhau bod gennyf gyfrifoldeb rhiant am y plentyn  

uchod ac mai fi yw’r rhiant/gwarcheidwad/gofalwr cyfreithiol. 

Ticiwch   

Rhif ffôn cartref    Rhif ffôn symudol  

Cyfeiriad  

E-bost 
 

Ailadrodd y cyfeiriad  

E-bost 
 

Cyfeiriad – os yw yr un fath ag un y plentyn, ticiwch yma a gadewch y bocs isod yn wag  
  

Dull derbynneb a ffafrir E-bost        Testun     
Dewiswch un. Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich 

cais. Gadewch yn wag os rydech ddim angen derbynneb. 

Dull hysbysu a ffefrir ar gyfer y 

canlyniad E-bost            Post     
Dewiswch un. Byddwn yn defnyddio hyn ar gyfer anfon 

canlyniad eich cais. 

 

Enw’r ysgol/ion a ffafrir 

(rhestrwch yn nhrefn ffafriaeth) 

Dewis 1af: 

2il ddewis: 

3ydd dewis: 

4ydd dewis: 

Dewisiadau eraill: 

 

Mae’r Awdurdod bob amser yn ceisio cynnig yr ysgol a ffafrir i bob ymgeisydd, ond 

byddwch yn ymwybodol nad yw hyn bob amser yn bosibl. 
 

Nodwch NAD YW mynd i ddosbarth Meithrin yr ysgol yn sicrhau lle i chi yn nosbarth derbyn yr 

ysgol honno – mae’n rhaid cyflwyno ffurflen newydd. 
 



Manylion eraill ar gyfer y cais                  Ticiwch y bocsys perthnasol isod 
Ydi’r plentyn mewn gofal cyhoeddus ar hyn o bryd neu a yw 

wedi bod mewn gofal cyhoeddus o’r blaen? (yn Blentyn Dan 

Ofal) 

 Ydi       Nac ydi     O’r blaen  

Os ydyw, enwch y rhiant corfforaethol (yr Awdurdod Lleol)  

Oes gan eich plentyn ddatganiad Anghenion Addysgol 

Arbennig (AAA), a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Lleol? 
Oes       Nac oes  

A hoffech i ni ysgrifennu atoch yn Gymraeg yn unig? 
Cymraeg 

yn unig 
 

Dwyieithog  
(Cymraeg a Saesneg)  

Os ydych yn gwneud cais am ysgol ddwy ffrwd, beth yw’r 

iaith a ffafrir gan eich plentyn ar gyfer addysg? 
Cymraeg                                                      Saesneg  

Ydi eich plentyn yn ofalwr ifanc? Ydi        Nac ydi  

Darparwch unrhyw wybodaeth ychwanegol berthnasol e.e. rhesymau meddygol/cymdeithasol dros eich 

ffafriaeth: 
(mae’n rhaid i amgylchiadau gael eu dilysu yn ysgrifenedig gan weithiwr proffesiynol meddygol/addysgol neu weithiwr 

cymdeithasol cofrestredig) 

 

 

Enwau a dyddiadau geni y 

brodyr/chwiorydd fydd dal yn 

mynd i’r ysgol a ffafrir ym mis 

Medi 2020 

Enw: Dyddiad geni      _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Enw: Dyddiad geni      _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Enw: Dyddiad geni      _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Manylion yr oedolion eraill gyda chyfrifoldeb rhiant, hyd yn oed os ydynt yn byw yn rhywle arall: 

Teitl  Enw llawn  

Perthynas  

i’r plentyn: 
 

Nodwch fod ddylai pob oedolyn gyda chyfrifoldeb rhiant, 

cytuno gyda’r cais yma cyn eu cyflwyno. 

Rhif ffôn 

cartref   
 Rhif ffôn symudol  

Cyfeiriad  

E-bost 
 

Ailadrodd y 

cyfeiriad e-bost 
 

Cyfeiriad – os yw yr un fath ag un y plentyn, ticiwch yma a gadewch y bocs isod yn wag  
 

 

Datganiad: 
Rwy’n cadarnhau bod y manylion uchod yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm 

cred. 

Llofnod y rhiant/gwarcheidwad:  Dyddiad _ _ / _ _ / _ _ 

Mae’n rhaid i’ch ffurflen 

gyrraedd y swyddfa erbyn 

21 Chwefror 2020 
 

Anfonwch yn ôl at: 

Derbyn i Ysgol,  

Cymorth Addysg 

Cyngor Sir Ddinbych 

Blwch Post 62 

Rhuthun 

LL15 9AZ 

 

 

 

neu 

 

 

 

 

 

derbyniadau@sirddinbych.gov.uk 

 

 

Gellir rhannu’r wybodaeth ar y ffurflen hon am ddisgyblion, eu rhieni, neu warcheidwaid cyfreithiol, gydag adrannau eraill yr 

Awdurdod Lleol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y bydd eich gwybodaeth yn 

cael ei defnyddio, a’ch hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch, edrychwch ar ein rhybudd preifatrwydd ar ein 

gwefan yn www.sirddinbych.gov.uk. 
 

Nodwch bod yr Awdurdod yn cadw’r hawl i ofyn am gopïau o ddogfennau swyddogol i wirio eich bod yn byw yn y cyfeiriad 

a nodwyd.  Os yw eich gwybodaeth yn newid mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i’r Swyddfa Mynediad Ysgol yn syth.  

 
 


