At ddefnydd y swyddfa’n unig
Categori:

RHODDWYD DERBYNNEB 

MANYLION BEDYDD WEDI’I WIRIO



Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff,
Wrecsam
FFURFLEN GAIS – MYNEDIAD MEDI 2019
Rhan 1 o 2 - rhaid i’r rhieni/ gofalwyr lenwi hwn
/ Arweinydd Crefyddol yn llenwi rhan 2
Ysgol gynradd bresennol y Plentyn

D.S. mae'n hanfodol bod y Gweinidog / Offeiriad

Cyfenw'r Plentyn

Gwryw

Benyw

Enw(au) Cyntaf y Plentyn

Dyddiad Geni:

Cyfeiriad Presennol y Plentyn
Cod post:
Crefydd y Plentyn:
Catholig:



Anglicanaidd:



Cristion arall (nodwch pa enwad):......................................................................

Ffydd arall (dywedwch pa ffydd): ………………………………………………………….
Sacramentau a Dderbyniwyd: Dylech gynnwys llungopïau o unrhyw ddogfennaeth
Os yw’n berthnasol, rhowch ddyddiad a man bedydd

Mae'n hanfodol bod eich gweinidog / offeiriad / arweinydd crefyddol yn gwirio eich cyfranogiad yn yr
eglwys/ man addoli trwy lenwi'r Ffurflen Wybodaeth Ategol amgaeedig (Rhan 2 o 2)
Ar gyfer yr adran ganlynol, amnewidiwch eglwys gyda man addoli lle bo’n berthnasol:
Tystiolaeth o ymgysylltiad mewn eglwys leol:
A yw’r teulu yn aelodau o eglwys leol?

Ydi

Nac ydi

Os Ydi, rhowch enw, cyfeiriad a rhif ffôn yr eglwys rydych yn perthyn iddi:

Ers faint rydych wedi bod yn aelod o’r eglwys hon?

………… blynedd

Pa mor rheolaidd mae’r teulu yn mynychu gwasanaethau'r eglwys? Er mwyn helpu’r llywodraethwyr,
rhowch gymaint o fanylion â phosibl:

A yw eich merch / mab yn mynychu gwasanaethau’r eglwys? Rhowch fanylion

A yw eich mab / merch yn rhan o weithgareddau eraill sy’n gysylltiedig â’ch eglwys?
e.e. rhaglenni sacramentaidd, côr, grwpiau cerdd, gweinydd ac ati?

Tystiolaeth o ymrwymiad i addysg ysgol eglwys:
Eglurwch pam eich bod yn dymuno rhoi addysg ysgol eglwys i’ch plentyn

Gwybodaeth am Frodyr a Chwiorydd
Plant eraill yn y teulu – rhowch enw, oedran a’r ysgol a fynychir ar hyn o bryd:

Nodwch enw(au) llawn yr ymgeisydd (e.e. rhieni/gwarcheidwad/ gofalwyr a rhowch gyfeiriad os
yw’n wahanol i’r uchod.
Mr/Mrs/Ms

Enw cyntaf

Cyfenw

Perthynas â’r plentyn

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

Prif rif ffôn prif gyswllt:
Cyfeiriad e-bost
Mr/Mrs/Ms

Enw cyntaf

Cyfenw

Perthynas â’r plentyn

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

Prif rif ffôn prif gyswllt:
Cyfeiriad e-bost

Anghenion Arbennig
A oes gan eich plentyn unrhyw anghenion addysgol arbennig?

Oes

Nac o

A oes gan eich plentyn ddatganiad o anghenion addysgol arbennig a hwnnw'n cael ei f
gan Adran Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam?
Os oes seiliau meddygol neu drugarog sy’n cefnogi’r cais hwn, rhowch fanylion yma. Os ydych yn
gwneud cais ar seiliau meddygol, efallai byddwch yn dymuno atodi llythyr oddi wrth feddyg neu
weithiwr proffesiynol arall. Os ydych angen mwy o le, atodwch lythyr i gyd fynd.

Plant sy’n derbyn gofal neu blant oedd yn derbyn gofal yn flaenorol
Enw Awdurdod Lleol

Dyddiad Ymgysylltiad

Gwybodaeth Arall
A ydych yn gwneud cais am le mewn unrhyw ysgolion eraill?
(Mae hyn yn cynnwys unrhyw awdurdod lleol ac ysgolion preifat)

 ydw

 nac ydw

Os ydych, rhowch enw’r ysgol:

Gwybodaeth arall – Os nad yw’r cwestiynau ar y ffurflen hon wedi caniatáu i chi nodi eich achos yn
llawn, gallwch, trwy lythyr atodol, roi gwybodaeth ychwanegol os hoffech i'r Llywodraethwyr fod yn
ymwybodol ohono.
DATGANIAD:
Rwy’n datgan bod yr holl wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn gywir. Rwy’n datgan bydd unrhyw le
a ddyrannir ar sail gwybodaeth dwyllodrus neu fwriadol gamarweiniol gael ei dynnu yn ôl. Rwy’n
ymwybodol bod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn cael ei rhannu gyda’r Awdurdod Addysg
Lleol ac awdurdodau derbyn eraill ar gyfer cydlynu trefniadau derbyn.

Enw: ...................................................................................

Llofnod…………………………………..................................... Dyddiad: .............................................

NAWR RHOWCH Y RHAN ARALL O’R FFURFLEN (RHAN 2) I’CH GWEINIDOG/
OFFEIRIAD/ ARWEINYDD CREFYDDOL, OND COFOWCH ADAEL IDDO EF/ HO WELD
Y FFURFLEN GAIS HON HEFYD. UNWAITH BYDD EICH GWEINIDOG/ OFFEIRIAD/
ARWEINYDD CREFYDDOL WEDI GWELD Y FFURFLEN HON, DYCHWELWCH HI I’R
YSGOL YN Y CYFEIRIAD ISOD.

(Os nad ydych yn gallu cael cymorth, dychwelwch y ffurflen yn ôl yn syth i’r ysgol)
SYLWCH: Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW

Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018
RHAID I’R HOLL FFURFLENNI CAIS GYRRAEDD YR YSGOL
ERBYN Y DYDDIAD HWNNW
Clerc y Corff Llywodraethol,
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff,
Ffordd Sontley,

Wrecsam
LL13 7EN

