Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair

Dysgu a Charu, Gofalu a Rhannu
Yn Neges Crist

FFURFLEN DDERBYN : Cyfeirnod Offeiriad (tudalen 1)
Enw a Chyfeiriad y plentyn yr ydych yn ymgeisio am le ar eu cyfer

Eich enw a'ch cyfeiriad (Rhowch bob enw yr ydych wedi eu defnyddio. Rhowch bob cyfeiriad yr
ydych wedi byw ynddynt yn y tair blynedd diwethaf)

Eich rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a manylion cyswllt

Beth yw eich perthynas â’r plentyn (Rhiant, taid/nain, gofalwr, ac ati)

Rhowch fanylion eich cred grefyddol

Pa blwyf, blwyfi neu leoliadau addoli ydych chi fel arfer yn eu mynychu ar gyfer Offeren Ddydd Sul (neu
Offeren gyntaf ar ddydd Sadwrn) yn y flwyddyn ddiwethaf. Ticiwch y blwch sy’n disgrifio eich arfer
orau. Rhowch enw a manylion cyswllt offeiriad/offeiriaid y Plwyf ac enwau a chyfeiriadau’r eglwysi.

Bob wythnos

Unwaith bob chwe wythnos

Tair wythnos mewn pedair

Unwaith bob deufis

Pythefnos mewn pedair

Unwaith bob chwe mis

Un wythnos mewn pedair

Unwaith y flwyddyn

Rhowch unrhyw wybodaeth ategol yn ymwneud â’ch cred ac arferion crefyddol yr ydych yn dymuno iddynt
gael eu hystyried.
Datganiad rhiant
Rwyf yn ardystio bod y wybodaeth a roir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth. Rwyf yn
derbyn os caiff unrhyw ran o’r wybodaeth hon ei chanfod yn anghywir y gall fy mhlentyn golli eu lle yn yr
ysgol.

Llofnod:______________________________________ Dyddiad: _______________________

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair

Dysgu a Charu, Gofalu a Rhannu
Yn Neges Crist

FFURFLEN DDERBYN : Cyfeirnod Offeiriad (tudalen 2)
Datganiad Offeiriad
* (dilëwch fel sy’n briodol os gwelwch yn dda).



Rwyf yn cadarnhau bod ________________________ wedi llofnodi’r ffurflen hunan ddatganiad hon.
Rwyf wedi nodi dan ‘sylwadau’ isod, unrhyw amheuon sydd gennyf yn ymwneud â chywirdeb y
wybodaeth ar arfer crefyddol.

Llofnod:______________________________________ Dyddiad:
Plwyf:_____________________________
Rhif ffôn cyswllt: _______________________________

Stamp Plwyf

Sylwadau: (Defnyddiwch dudalen ar wahân am sylwadau ychwanegol os oes angen)

Nodwch os gwelwch yn dda: Dylid dychwelyd y ffurflen hon i’r ysgol.

