FFURFLEN GAIS AM GYMORTH TEITHIO AR GYFER ADDYSG GYNRADD/UWCHRADD
Defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU i lenwi'r manylion mewn inc DU.]

Medi

Dyddiad cychwyn

2

0

Enw'r ysgol
MANYLION Y DISGYBL
Cyfenw

Gwryw / Benyw (Ticiwch)

G

B

Enwau cyntaf

/

Dyddiad geni

/

Blwyddyn ysgol bresennol (e.. Blwyddyn 7)

Cyfeiriad cartref parhaol
Cod post

MANYLION Y RHIANT / GWARCHEIDWAD
Cyfenw

Teitl [ Mr / Mrs / Ms / Miss / arall ]

Enwau cyntaf

Perthynas â'r plentyn

Cyfeiriad
[ os yn wahanol i'r uchod ]
Rhif ffôn

Cod post

cyfeiriad e-bost

Rheswm am wneud cais am gymorth teithio?

MANYLION CLUDIANT

(Ticiwch)

Disgybl yn byw dros 3 milltir o'r ysgol uwchradd addas agosaf
Disgybl yn byw dros 2 filltir i'r ysgol gynradd addas agosaf
Arall [nodwch]
[Os nad yr uchod yw'r Coleg/Ysgol agosaf i gartref y disgybl, rhowch reswm am eich dewis.]
Enw'r safle bws/pwynt casglu yr hoffech i'r disgybl gael ei gasglu. (Gadewch yn wag os yn ansicr).
1

2
Os yw'r daith yn cynnwys newid bws/cerbyd rhowch wybodaeth cyfatebol ar gyfer yr ail siwrnai.

Declaration:
Rwy'n/Rydym yn awdurdodi Awdurdod Addysg Lleol (AALl) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i wirio'r wybodaeth hon os dymunant wneud hynny.
Gwn/Gwyddom y cedwir y wybodaeth hon ar system gyfrifiadurol yn unol â 'r Ddeddf Diogelu Data. Hysbysaf/hysbyswn Swyddog Cludiant Ysgol yr AALl yn
ysgrifenedig ar unwaith petai'r amgylchiadau a gynhwysir ar y ffurflen hon yn newid.
Cytunaf/Cytunwn i ddychwelyd unrhyw docyn bws a gyflwynwyd i'm plentyn i'r AALl os nad yw fy mhlentyn yn gymwys bellach i gael cymorth teithio.
Cytunaf/Cytunwn y bydd y myfyriwr uchod yn dilyn Cod Teithio Llywodraeth Cymru (ewch i www.codteithio.org ]
Ticiwch

Yr wyf/ydym wedi darllen a deall ac yn derbyn y Canllawiau Cludiant Cartref i'r Ysgol sydd i'w gweld drosodd
Llofnod [os cwblhawyd â llaw]

Dyddiad

[Sylwer bydd unrhyw cais a dybir i fod yn dwyllodrus yn cael ei gyfeirio at Adran Craffu'r Cyngor Bwrdeistref ar gyfer archwiliad ]

ffurfleni wedi ei cwblhau i'w ebostio i
school.transport@wrexham.gov.uk

Ebost

Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd i :

UNED CLUDIANT INTEGREDIG, ADRAN YR AMGYLCHEDD, DE FFORDD YR ABATY
YSTAD DDIWYDIANNOL WRECSAM , WRECSAM, LL13 9PW. Ffôn.01978 292056 Ffacs.01978 729613
DEFNYDD Y SWYDDFA'N UNIG

Form Ref.ITU W/Prem/Sec APRIL 2013

Rhif cyfeirnod y disgybl:

Rhes Cymhwyster

Pellter

Derbyn y cais:

/

/

Contract 1

Contract 2

Dechreuodd y cludiant

/

/

Swyddog Cludiant

Tocyn bws

