FFURFLEN GWYBODAETH YCHWANEGOL
Ar gyfer cais i Eglwys yr Holl Saint yng Nghymru
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir
Dylai rhieni lenwi’r ffurflen hon ddim hwy na 3 mis cyn dyddiad cau derbyn
ceisiadau ac yna’i chyflwyno i’ch gweinidog gydag amlen a chyfeiriad a stamp
arni i’r ysgol. Dylai’r Gweinidog ei dychwelyd yn uniongyrchol i’r ysgol. Dim ond
yr ymgeiswyr sy’n gwneud cais o dan feini prawf o’r fath ddylai ei llenwi.
Enw a chyfeiriad y
plentyn:

Dyddiad geni:

Rhowch fanylion y prif fan addoli a fynychwyd yn y tair blynedd diwethaf. (Os
ydych yn dymuno cael ardystiad gan fwy nag un gweinidog, rhowch fanylion ar
daflen arall o bapur).
Enw’r Eglwys:
Enwad yr Eglwys:
Enw a chyfeiriad llawn (gan gynnwys
cod post) y Gweinidog:

Rhif ffôn y Gweinidog:
Pa aelodau o’r teulu sy’n mynychu’r
addoliad:

Mam
Tad
Plentyn/Plant

Os nad yw eich plentyn yng nghwmni
rhiant, ydyn nhw’n mynychu gydag
oedolyn arall? Os ydyw, rhowch
fanylion

Ydyw
Nac ydyw

Am ba gyfnod ydych chi wedi
mynychu’n rheolaidd?

Llai na 6 mis
6 mis i flwyddyn
1 flwyddyn i 18 mis
Mwy na 2 blynedd
Mwy na 3 blynedd

Pa mor aml ydych chi wedi mynychu yn
Ystod y cyfnod hwn?

Unwaith yr wythnos
Unwaith bob pythefnos
Bob mis/gwasanaeth teuluol

Ydy’r plentyn sy’n destun y cais hwn yn
mynychu ysgol Sul neu Eglwys Iau neu
debyg

Ydyw
Nac ydyw

Rhestrwch bob agwedd ar eich
ymwneud (ar wahan i addoliad ar y Sul)
ym mywyd a gwaith yr eglwys.

Llofnod y rhiant

Dyddiad

I’r Gweinidog: A fyddech cystal â chadarnhau’r manylion uchod.
Ychwanegwch unrhyw sylwadau y teimlwch allai fod yn ddefnyddiol i’r ysgol
ddeall ymrwymiad Cristnogol y teulu hwn, yna trosglwyddwch y ffurflen yn
uniongyrchol i’r ysgol yn yr amlen y mae’r rhieni wedi ei darparu. Diolch yn
fawr.

Llofnod
y Gweinidog:

Dyddiad

