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Your ref/Eich cyf:     Please contact / Cysyllter â: Kathryn Worwood 

Our ref/ Ein cyf: AW/ADMGEN    Direct line / Llinell uniongyrchol: 01495 766915 

Date / Dyddiad: 

 

Annwyl Riant/Ofalwr 

DERBYN I GRŴP BLWYDDYN DERBYN MEWN YSGOL GYNRADD – MEDI 2023 

Mae paratoadau'n mynd rhagddynt i dderbyn plant i grŵp blwyddyn Derbyn o fewn Ysgol Gynradd 
ym mis Medi 2023. Er mwyn caniatáu i'r Awdurdod ystyried derbyn eich plentyn / plant i'r ysgol, rhaid 
i chi fynegi'ch dewis yn ysgrifenedig. 

Felly mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen amgaeedig a'i dychwelyd i'r ysgol gynradd o'ch dewis 
erbyn 12pm (ganol dydd), dydd Mercher 11 Ionawr 2023 fan bellaf. Fe gewch wybod ddydd 
Llun 17 Ebrill 2023 a yw'r awdurdod wedi gallu cydymffurfio â'ch dewis. 

Cydymffurfir â'r dewis ysgol a fynegwyd gan rheini cyn belled ag y bo modd, ar yr amod nad yw'r 
dewis yn rhagfarnu'r gallu i ddarparu addysg effeithlon a / neu defnyddio adnoddau'n effeithiol. 

Os oes mwy o geisiadau na lleoedd ar gael mewn unrhyw ysgol benodol, bydd meini prawf 
gordanysgrifio'r Awdurdod yn berthnasol a hynny'n unol â pholisi derbyn Torfaen.. 

PEIDIWCH Â DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON os ydych yn gwneud cais i Ysgol Eglwys (Addysg 

Enwadol). Mewn achosion ar fath, rhaid i chi gysylltu a’r ysgol yn uniongyrchol. 

Gallai methu â chyflwyno'r ffurflen gywir effeithio ar dderbyn eich plentyn i'r ysgol. 

Amgaeir crynodeb o'r manylion derbyn allweddol ond os ydych am weld copi llawn o'r Llyfryn 

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr 2023 mae ar gael i'w lawr lwytho ar wefan yr Awdurdod 

www.torfaen.gov.uk/cy/educationlearning. Cliciwch ar Derbyn i'r Ysgol. Mae copïau o'r llyfryn hefyd ar 

gael i'w gweld mewn ysgolion a swyddfeydd gofal cwsmeriaid, ond os hoffech gael copi caled, 

cysylltwch â Kath Worwood ar y rhif isod. Bwriad y llyfryn yw ateb ymholiadau gan rieni ynghylch 

derbyn i'r ysgol ac mae'n cynnwys gwybodaeth ynghylch sut i gael mynediad at Addysg Gymraeg ac 

Addysg Enwadol. 

Os hoffech drafod unrhyw faterion yn ymwneud â derbyn, cysylltwch â Kathryn Worwood ar  

01495 766915

 

Kath Worwood 

 
RHEOLWR DERBYNIADAU A THROSGLWYDDIADAU   
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Y n gywir, 



ADRAN ADDYSG TORFAEN 

DERBYN I YSGOLION CYNRADD (DERBYN) – MEDI 2023 – FFURFLEN DYCHWELYD RHIENI 

ADRAN 1 MANYLION PERSONOL 
Enw cyfreithiol y plentyn……………………………………………………………………………………………Bachgen              Merch 

Dyddiad geni………………………………………………… 

Cyfeiriad cartref parhaol y plentyn……………………………………………………………………………………..Cod Post...………………... 

Cyfeiriad cartref parhaol y rhieni (os yw’n wahanol i’r plentyn ……………………………………………………………………........................ 

(Rhaid dangos tystiolaeth o gyfeiriad cartref y plentyn)  

 Darpariaeth Feithrin sy'n mynychu ar hyn o bryd …………………………………………………………………………………… 

Nodwch a yw eich plentyn mewn Uned Anghenion Arbennig yn yr Ysgol hon    Ydy     Nac Ydy 

Nodwch a oes gan eich plentyn Ddatganiad AAA/Cynllun Datblygu Unigol (CDU)ALI/CDU School                   Ydy            Nac Ydy 

Nodwch a yw eich plentyn wedi'i gofrestru ar hyn o bryd fel un sydd yng ngofal Awdurdod Lleol e.e. A yw wedi ei faethu neu'n Blentyn 

sy'n Derbyn Gofal neu a ydyw wedi bod ar ryw adeg? Os Ydyw nodwch enw’r Rhiant Corfforaethol ac           Ydy             Nac Ydy 

enw’r Gweithiwr Cymdeithasol  

Rhiant Corfforaethol/ enw’r Gweithiwr Cymdeithasol 

 

A oes gan eich plentyn gyflwr meddygol?        Oes     Nac Oes 

 Os Oes, cyflwynwch dystiolaeth feddygol ategol gan Feddyg Ymgynghorol, yn nodi’r fantais feddygol wrth fynychu ysgol benodol 

 

Nodwch a yw eich plentyn yn Blentyn i Aelod o’r Lluoedd Arfog         Ydy           Nac Ydy 

(rhiant/rhieni sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu o fewn y chwe blynedd diwethaf yn y Fyddin, y Llu Awyr Brenhinol, , y 

Llynges Frenhinol neu Filwr wrth gefn)    

    

ADRAN 2 YSGOL DDEWISOL 
Nodwch isod eich ysgol(ion) dewisol yn ôl trefn. Gallwch fynegi mwy nag un dewis a rhoi rheswm dros eich dewis. Bydd eich ysgolion 

dewisol yn cael eu hystyried yn gyfartal a chynigir lle i chi yn yr ysgol fwyaf dewisol os bydd lle ar gael 

Dewis 1af………………………………………………………………………………………...............……………………………………………… 

Rheswm(Rhesymau) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2ail ddewis…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rheswm(Rhesymau) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3ydd dewis……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Rheswm(Rhesymau) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRAN 3 BRODYR A CHWIORYDD 
A fydd gan eich plentyn frawd a/neu chwaer hŷn (gan gynnwys llys-frodyr a chwiorydd) yn unrhyw un o'r ysgolion yr ydych wedi'u 

rhestru yn Adran 2, ym mis Medi 2023 sy'n byw yn yr un cyfeiriad, os felly nodwch, 

                       ENW                          DYDDIAD GENI                    YSGOL 

...............................................................                            ...............................                      ............................................................. 

...............................................................                            ................................                      ............................................................. 

ADRAN 4 GWARCHEIDWAD CYFREITHLON 
Ai chi yw gwarcheidwad cyfreithlon y plentyn? IE     NA          Os Na, rhowch fanylion y gwarcheidwad cyfreithlon isod a’ch 

perthynas chi â’r plentyn 

 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRAN 5 DATGANIAD 
Rwy'n datgan trwy hyn fod y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd y gwn a byddaf yn eich hysbysu os 

bydd unrhyw fanylion yn newid. 

Defnyddir y wybodaeth a roddwyd i ddyrannu lle mewn ysgol i'ch plentyn. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth gyflawni ei 

rwymedigaethau diogelu data, yn trin yr holl ddata personol a gyflwynir gennych chi, a gedwir â llaw a/neu ar gronfa ddata gyfrifiadurol 

gyda gofal ac yn gwbl ddiogel. Gellir rhannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag addysg, iechyd a lles 

plant ysgol. Daw defnyddio gwybodaeth bersonol o dan gofrestriad yr awdurdod o dan y Ddeddf Diogelu Data. Gellir dod o hyd i 

hysbysiad preifatrwydd sy'n nodi sut rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd, ar ein 

gwefan: www.torfaen.gov.uk. 

 

Cadarnhaf fod gennyf gyfrifoldeb rhiant am y disgybl, ac rwyf wedi cael caniatâd pawb arall sydd â chyfrifoldeb rhiant am y disgybl, i 

wneud y cais YDW/NAC YDW (dewiswch) 

 

ENW LLAWN RHIANT/GOFALWR (prif lythrennau) Miss, Ms, Mrs, Mr……………………………………………………………… 
Perthynas â’r plentyn........................................................................Rhif(au) Ffôn…………………………………………………….. 

Cyfeiriad e-bost……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

http://www.torfaen.gov.uk/

