TYMOR Y GWANWYN
A’R HAF YN UNIG

Mae’r pecyn hwn ar gael yn Saesneg hefyd. Gofynnwch am un
mewn Lleoliad Addysg Gynnar a Ariennir neu cysylltwch â’r Adran
Addysg Gynnar - Ffôn: 01978 298991
–

Pennaeth Addysg, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR.
FORM REF: ADM/V.17/18

Derbyniadau Addysg Gynnar a
Ariennir i blant 3 oed
Canllawiau i Rieni
Datgysylltwch a chadwch y canllawiau hyn.
Os bydd gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r wybodaeth a geir yn
y nodiadau hyn, mae croeso i chi gysylltu â’r Adran Addysg Gynnar ar
01978 298991.
Dyddiadau derbyn:

I fod yn gymwys i’w derbyn i Addysg Gynnar a Ariennir (3 oed)

Tymor y gwanwyn:

Bydd plant yn dathlu eu pen-blwydd yn 3 OED
cyn dechrau Tymor y Gwanwyn

Tymor yr haf:

Bydd plant yn dathlu eu pen-blwydd yn 3 OED
cyn dechrau Tymor yr Haf

Sylwer: Gall dyddiadau amrywio mewn unrhyw flwyddyn academaidd yn unol â
Dyddiadau Tymohorau Ysgol – (ar gael yn www.wrecsam.gov.uk)
Os nad ydych yn siŵr, gwiriwch gyda Llinell Gymorth Addysg Gynnar: 01978 298991

PWYSIG:
 Gellir OND cael mynediad at Addysg Gynnar i blant 3 oed mewn UN
lloeoliad a ariennir ar y tro.
 Os bydd mwy o rieni’n gofyn am leoedd nag sydd ar gael yn y Lleoliad,
defnyddir y meini prawf gormod o geisiadau er mwyn clustnodi llefydd.
 Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer lle Addysg Gynnar a Ariennir,
rhaid i rieni/warcheidwaid/ofalwyr plant lenwi’r ffurflen hon. I fod yn
gymwys, rhaid i’ch plentyn fod yn 3 oed cyn y tymor y disgwylir iddynt
ddechrau (gweler y dyddiadau derbyn uchod) a bod yn byw ym
Mwrdeistref Sirol Wrecsam.
Sylwer: Os na fyddwch yn cael lle yn eich dewis uned addysg gynnar a ariennir,
nid oes gennych hawl ffurfiol i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.
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Ffurflen Dderbyn
Addysg Gynnar
a Ariennir (plant 3 oed)

RHIENI/GWARCHEIDWAID




Cymerwch ofal i ddarllen y ffurflen gyfan hon gan gynnwys y ffurflen ar dudalen 6.
Dylech lenwi pob adran berthnasol a’u llofnodi.
Dylech ddatod Nodiadau Canllaw a’u cadw I chi gyfeirio atynt.
Cyflwynwch y Ffurflen Dderbyn hon I’ch dewis Leoliad Addysyg Gynnar a Ariennir
NEU ei hanfon yn uniongyrchol I’r Adran Derbyniadau Addysg Gynnar, 3ydd Lawr,
Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR.
PWYSIG

RHAID i bob ffurflen dderbyn ar gyfer tymhorau’r Gwanwyn a’r Haf gyrraedd yr
Adran Addysg Gynnar erbyn
27 HYDREF 2017 – er mwyn cael lle ym mis IONAWR 2018
ac erbyn
22 RHAGFYR 2017 i gael lle AR ôL Y PASG
Byddwn yn ymdrin â cheisiadau hwyr ar ôl pob un o’r rhai a gafodd eu cyflwyno ar
amser. Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw at y dyddiad cau a gyfeiriwyd ato gan fod
posibilrwydd y bydd llai o siawns I’r lleoliad o’ch dewis gael ei dyrannu os yw eich cais
yn hwyr.
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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
Aran Dysgu Gydol Oes

DERBYN PLANT I ADDYSG GYNNAR
A ARIENNIR (plant 3 oed)
** Sicrhewch fod y rhan hon yn cael ei llenwi ** -

ENW’R CYLCH CHWARAE / MEITHRINFA / NEU YSGOL
Dewis 1af _________________________________
Ail Ddewis _________________________________
TYMOR YR YMGEISIWCH AMDANO: (ticiwch)

GWANWYN

HAF

MANYLION Y PLENTYN

(Cwblhewch mewn LLYTHRENNAU MAWR ac inc du neu las)

Cyfenw’r plentyn:
Enw(au) cyntaf y plentyn:
Dyddiad geni:

Bachgen

Merch

Cyfeiriad parhaol y plentyn:

Cod post(rhaid i chi roi hwn):
Iaith/Ieithoedd y cartref (rhowch yr HOLL ieithoedd yr ydych yn eu siarad gartref):
________________________________________________________________
MANYLION Y RHIENI
Rhowch isod enw(au) LLAWN rhieni neu warcheidwaid/gofalwyr cyfreithiol a rhowch
gyfeiriad os yw’n wahanol i’r uchod.
1) Mr/Mrs/Ms ayb.
Cyfeiriad (os yw’n wahanol i gyfeiriad parhaol y plentyn):

Cod post:

Rhif ffôn (gan gynnwys y cod lleol):

Cartref:

Gwaith:
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FORM REF: ADM/V.17/18

Perthynas â’r plentyn:
MANYLION Y RHIENI

2) Mr/Mrs/Ms ayb.

Cyfeiriad (os yw’n wahanol i gyfeiriad parhaol y plentyn):

Cod post:

Rhif ffôn (gan gynnwys y cod lleol):

Cartref:

Gwaith:

Perthynas â’r plentyn

BRODYR A CHWIORYDD
Os oes brodyr neu chwiorydd hŷn, YN BYW YN YR UN CYFEIRIAD
Enw: ________________________

D.G.: ________

Ysgol: ____________

Enw: ________________________

D.G.: ________

Ysgol: ____________

Enw: ________________________

D.G.: ________

Ysgol: ____________

Enw: ________________________

D.G.: ________

Ysgol: ____________

CYLCH CHWARAE / CYLCH TI A FI / MEITHRINFA BREIFAT/ DECHRAU’N DEG
A yw eich plentyn yn mynd i gylch chwarae, cylch ti a fi neu feithrinfa breifat neu Dechrau’n Deg
ar hyn o bryd?
Ydy

Nac ydy

Os ydy, rhowch enw’r cylch neu’r uned:
GWYBODAETH YCHWANEGOL AM EICH CAIS
Bydd y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn ein helpu i ddyrannu lle i’ch plentyn.
ANGHENION ARBENNIG (ticiwch y blychau priodol)
A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion addysgol arbennig?
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OES

NAC OES

GWYBODAETH FEDDYGOL
Rhowch fanylion unrhyw broblem(au) meddygol sy’n effeithio ar eich plentyn.

RHESWM AM EICH DEWIS AC AMGYLCHIADAU PERTHNASOL ERAILL
Rhowch y rheswm dros eich dewis yma ac unrhyw wybodaeth bellach yr ystyriwch ei bod
yn berthnasol i’ch cais.

DATGANIAD RHIENI/GOFALWYR (DARLLENWCH YN OFALUS)
Datganaf fod yr holl wybodaeth a roddaf yn wir. Yr wyf i a’m plentyn yn byw ym
Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Deallaf y caiff unrhyw le Cynnar a Ariennir a roddir ar sail
gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol ei dynnu’n ôl.
Llofnod: ……………………………………………………………………………… (Mr/Mrs/Ms ayb.)
Dyddiad: ………………………………
Rhif ffôn yn ystod y dydd (gan gynnwys y cod lleol): ………………………………………………………………
Cedwir y wybodaeth y gofynnir amdani yn y ffurflen hon at ddibenion yr AALl yn unig
yn unol â Deddf Diogelu Data 1998

SYLWER
Nid yw cael lle mewn lleoliad Addysg Gynnar a ariennir yn rhoi lle i chi mewn ysgol
feithrin yn Wrecsam fel mater o drefn. Rhaid i chi ymgeisio am hyn ar wahân ar y
ffurflen dderbyn i ddosbarth meithrin sydd ar gael gan bob ysgol neu gan y Tîm
Derbyniadau yn y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam,
LL11 1LG
02/01/18 – 23/02/18
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FORM REF: ADM/V17/18

Addysg Gynnar (3 oed)
Early Education

Mae’n hynod werthfawr i ffotograffau a fideos gael eu cymryd mewn
lleoliadau a’u defnyddio at ddibenion hyfforddi ac arddangos.
A fyddech yn nodi isod os ydych yn caniatáu hyn.
I give consent / Yr wyf y rhoi caniatad
I do not give consent / Nid wyf yn rhoi caniatad


Mae’n arfer da i asesu cynnydd a datblygiad plant. Defnyddir y llyfryn
‘Dyma fi’ i gofnodi’r cynnydd hwn. Mae’n fuddiol iawn i’r wybodaeth hon
gael ei rhannu gyda’r dosbarth meithrin sy’n derbyn eich plentyn.
A fyddech yn nodi isod os ydych yn caniatáu hyn.
I give consent / Yr wyf y rhoi caniatad
I do not give consent / Nid wyf yn rhoi caniatad
Name of child / Enw’r plentyn ……………………………………………………………
Setting / Lleoliad …………………………………………………………………………………
Signed / Llofnodwyd …………………………………………………………………………..
Date / Dyddiad ……………………………………………………………………………………..
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