Dewis Rhieni ar gyfer Addysg Blynyddoedd Cynnar a
Ariennir

Rhaid dychwelyd y ffurflen hon i’r Tîm Derbyn erbyn Dydd Gwener 24 Mai 2019. Bydd
lleoedd yn cael eu dyrannu ddydd Gwener Dydd Lau 31 Hydref, 2019. Dylech lenwi’r
ffurflen hon dim ond os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 01/09/2016 - 31/08/2017.
Nid yw’r ddarpariaeth hon ar gyfer plant 3 a 4 oed yn orfodol - nid oes raid i’r plant fynychu - ond unwaith
bod y rhiant wedi penderfynu eu bod am sicrhau lle i’w blentyn, bydd disgwyl i’r plentyn fynychu.
(Gweler llyfryn gwybodaeth am ddarpariaeth y blynyddoedd blynyddol i rieni/gofalwyr)
Cyflwynwch gopi o dystysgrif geni’r plentyn ar adeg y cais (PEIDIWCH Â'i ANFON)
Lleoliad
Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Cyfanswm Nifer yr
Oriau a Ariennir
(Uchafswm o 10)

A yw’ch plentyn eisoes yn mynychu’r lleoliad hwn? YDY
NAC YDY
Os YDY, nodwch a yw’n cael mynediad i
A. Dechrau’n Deg
Dyddiad cychwyn ...../....../.....
B. Gofal plant â ffioedd yn daladwy
Dyddiad cychwyn ...../....../.....
A fydd angen oriau ychwanegol arnoch chi yn y lleoliad hwn? BYDD
NA FYDD
Gallai rhieni a gofalwyr ddewis anfon eu plentyn i hyd at ddau leoliad cymeradwy, cyn belled â bod lle ar
gael. Cwblhewch y wybodaeth am yr ail leoliad os ydych am rannu’r hyn mae gan eich plentyn hawl iddo
ar draws dau leoliad gwahanol yn unig (Nodwch uchafswm o 10 awr ar draws y ddau leoliad).
Ail Leoliad
Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

Nifer yr oriau a
ariennir

A yw’ch plentyn eisoes yn mynychu’r lleoliad hwn?
Os YDY, nodwch a yw’n cael mynediad i
A. Dechrau’n Deg
B. Gofal plant â ffioedd yn daladwy

YDY

Cyfanswm Nifer yr
Oriau a Ariennir
(Uchafswm o 10)

NAC YDY

Dyddiad cychwyn ...../....../.....
Dyddiad cychwyn ...../....../.....

A fydd angen oriau ychwanegol arnoch chi yn y lleoliad hwn?

BYDD

NA FYDD

Bydd y tîm derbyn yn dyrannu lle ar gyfer y 10 awr o addysg blynyddoedd cynnar a ariennir yn unig. Os
ydych chi am gael mynediad i oriau ychwanegol, bydd angen i chi gysylltu â’r lleoliad yn uniongyrchol.
MANYLION y Plentyn
Cyfenw Cyfreithiol y Plentyn

Enw Cyntaf Cyfreithiol y Plentyn

Enw(au) Canol

Dyddiad Geni (D/M/Y)

Rhyw

IOs yw’n EFAILL,

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

Gwryw



Benyw



Ticiwch y blwch a chwblhewch
ffurflen gais ar gyfer pob plentyn

Cyfeiriad y Plentyn (Rhaid i hwn fod yn gartref arferol a dilys y rhiant / gofalwr sydd yn gofalu am y Plentyn,
hynny yw, y cyfeiriad lle bydd y plentyn yn byw)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… Cod post .……..…………
Ydych chi eisiau i'ch plentyn gael ei addysgu drwy gyfrwng y: Saesneg

Cymraeg
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I ba Awdurdod ydych chi’n talu’r Dreth Gyngor? ....................................................................
Os ydych yn breswylydd ym Mhowys, nodwch Rif Cyfeirnod eich Treth Gyngor

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

MANYLION BRODYR A CHWIORYDD:
Rhowch enwau llawn a dyddiad geni unrhyw frodyr a chwiorydd sy’n mynychu’r lleoliad dewisol yr ydych yn
ymgeisio amdano. (Mae “brawd neu chwaer” yn cynnwys hanner brodyr a chwiorydd, llysfrodyr a chwiorydd a
phlant maeth sy’n byw yn yr un cartref).
Enw Cyfreithiol y Brawd
neu Chwaer

Dyddiad Geni

Lleoliad

Perthynas â'r Ymgeisydd

Rhowch gyfeiriad y brawd neu chwaer - dim ond os yw’n wahanol i’r ymgeisydd

IECHYD/ANGHENION YSGU YCHWANEGOL
A oes gan eich plentyn unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol, salwch neu nam corfforol, sy’n parhau neu
y disgwylir iddynt barhau am 12 mis neu fwy?
Oes
Nac Oes
A oes gan eich plentyn unrhyw gyflyrau iechyd, salwch neu amhariadau sy'n effeithio ar eich plentyn yn y
meysydd canlynol? Dewiswch BOB UN sy'n berthnasol. Os hoffech ddisgrifio cyflwr eich plentyn yn fwy manwl,
atodwch wybodaeth ychwanegol.
Os ticiwch unrhyw un o’r cwestiynau canlynol, atodwch dystiolaeth feddygol fel llythyr gan eich meddyg
ymgynghorol / meddyg teulu neu ymarferydd meddygol.
Golwg (er enghraifft, dallineb neu olwg rhannol)
Clyw (er enghraifft byddardod neu glyw rhannol)
Symudedd (er enghraifft cerdded pellteroedd byr neu ddringo grisiau)
A yw'r Plentyn yn defnyddio cadair olwyn / Kwalker
Deheurwydd (er enghraifft, codi a chario gwrthrychau neu ddefnyddio bysellfwrdd)
Dysgu neu ddeall / canolbwyntio (er enghraifft, yr hyn sy'n gysylltiedig â dyslecsia neu syndrom Down)
Stamina neu flinder anadlu /asthma

Diabetes
Alergedd (rhoi manylion llawn)

Cyflwr meddygol arall (disgrifiwch)
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INVOLVEMENT WITH OTHER SERVICES: Please tick box and provide contact details below
Seicolegydd Addysg

Enw Cyswllt

Ffôn

Gwasanaeth Cymorth Clyw

Enw Cyswllt

Ffôn

Gwasanaeth Cymorth Golwg

Enw Cyswllt

Ffôn

Ymwelydd Iechyd

Enw Cyswllt

Ffôn

Gwasanaethau Cymdeithasol

Enw Cyswllt

Ffôn

Ymgynghorydd Meddygol

Enw Cyswllt

Ffôn

Dechrau’n Deg

Enw Cyswllt

Ffôn

GWYBODAETH ARALL
Ydy’r plentyn yn:
Blentyn sy’n derbyn gofa gan awdurdod lleol
Plentyn oedd yn derbyn gofal yn y gorffennol
Enw llawn y Gweithiwr Cymdeithasol ………………………………....….. Rhif Ffôn Cyswllt .………………………..
Fel y Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer y Plentyn sy’n Derbyn Gofal hwn rwy’n cadarnhau bod y cais hwn
wedi’i gymeradwyo’n llwyr ac mai’r Dewis 1af a enwir uchod am ddarpariaeth cyn-ysgol yw’r dewis
mwyaf priodol i ateb ei anghenion.
Llofnodwyd ………………………………………………… Awdurdod lleol ……………………………………….
Ar gyfer Plentyn oedd yn derbyn gofal yn y gorffennol, cyflwynwch dystiolaeth ategol er enghraifft Tystysgrif
Mabwysiadu
Nodwch a yw’r Plentyn yn blentyn: Personél Lluoedd Arfog y DU
Ydy

Nac Ydy

Teulu o Deithwyr Ydy

Nac Ydy

MANYLION RHIANT / GWARCHEIDWAD
Teitl Dr / Parch / Mr / Mrs / Miss / Ms / Enw Llawn Arall Teitl Dr / Parch / Mr / Mrs / Miss / Ms / Enw Llawn Arall
Perthynas â’r Plentyn
ee Mam, Tad, Llys-riant, Gweithiwr Cymdeithasol,
Rhiant Maeth neu berthynas arall

Perthynas â’r Plentyn
ee Mam, Tad, Llys-riant, Gweithiwr Cymdeithasol,
Rhiant Maeth neu berthynas arall

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Cod post ...................

Cod post ....................

Rhif ffôn

Rhif ffôn

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad e-bost

Cadarnhaf fod gennyf gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn
ac rwyf wedi cael cytundeb yr holl bobl eraill sydd â
chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn i wneud y cais hwn

Cadarnhaf fod gennyf gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn
ac rwyf wedi cael cytundeb yr holl bobl eraill sydd â
chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn i wneud y cais hwn

Ticiwch i gadarnhau'r datganiad hwn;

Ticiwch i gadarnhau'r datganiad hwn;
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SUPPORTING EVIDENCE
Amgaeaf gopi o dystysgrif geni'r plentyn
At ddibenion y cais hwn, os wyf yn breswylydd ym Mhowys, rwy'n rhoi caniatâd i'r Tîm Derbyn gyfeirio at fy
nghofnod Treth Gyngor.
Nid wyf yn rhoi caniatâd i'r Tîm Derbyn gyfeirio at fy nghofnod Treth Gyngor ac felly rwy’n atodi copi o'm
ddogfen Treth Gyngor. Os ydych chi'n byw y tu allan i Sir Powys, bydd gofyn i chi ddarparu copi o'ch
dogfen Treth Gyngor.
Unrhyw dystiolaeth feddygol berthnasol arall ynglŷn â'r plentyn i gefnogi'ch cais. Nodwch
Gallai methu â darparu’r holl wybodaeth berthnasol uchod gyda’r ffurflen gais arwain at ymdrin â’ch cais fel ‘Cais
Hwyr’

Hysbysiad Preifatrwydd
1.

Wrth roi eich gwybodaeth bersonol i'r awdurdod, rydych yn cydnabod mai Cyngor Sir Powys yw'r rheolwr
data ar gyfer eu holl wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ar y ffurflen hon (at ddiben rheoliad diogelu
data cyffredinol 2016 (GDPR) a'r data Deddf Diogelu 2018;
2.
O dan GDPR, mae'n ofynnol i Gyngor Sir Powys roi gwybod i chi beth mae'r awdurdod yn ei wneud
gyda'r data personol a gesglir ar y ffurflen hon. Mae Cyngor Sir Powys yn casglu'r wybodaeth hon i
brosesu eich cais er mwyn neilltuo lle mewn ysgol, a chaiff ei rannu â'r rhai y mae'n ofynnol iddynt wybod,
megis cyfarwyddiaethau eraill o fewn yr awdurdod, ysgolion, awdurdodau lleol eraill a byrddau iechyd
lleol;
3.
O dan Erthygl 21 GDPR, byddem yn rhoi gwybod i chi bod gennych hawl ar unrhyw adeg i wrthwynebu i'r
awdurdod o ran y ffaith ein bod yn prosesu eich data personol at ddiben cyflawni tasg gyhoeddus neu
arfer ein hawdurdod swyddogol;
4.
O dan GDPR, mae unigolion yn cael yr hawliau canlynol mewn perthynas â'u data personol:
•
Yr hawl i weld eu data personol a gedwir gan y rheolwr data
•
Yr hawl i gael cywiro dyddiad anghywir gan y rheolwr data
•
Yr hawl i gael eu dileu (mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig)
•
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu eu data gan reolydd data (mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig)
•
Yr hawl i wrthwynebu defnyddio eu data ar gyfer marchnata uniongyrchol
•
Yr hawl i drosglwyddo data (h.y. ei drosglwyddo'n electronig i reolydd data arall)
Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr holl hawliau uchod o wefan y Comisiynydd Gwybodaeth – www.ico.org.uk
Am fwy o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn defnyddio data personol Defnyddiwch ein gwefan –
www.powys.gov.uk
Ticiwch i gadarnhau bod y datganiad hwn wedi'i ddarllen
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DATGANIAD
•

•
•
•
•
•
•
•

Deallaf os yw fy mhlentyn yn cael lle mewn darpariaeth cyn ysgol, nad yw’n sicrhau lle yn y Dosbarth
Derbyn yn yr ysgol (bydd yn rhaid gwneud cais ar wahân am le mewn Dosbarth Derbyn mewn ysgol pan
ddaw’r amser priodol)
Deallaf, os gwneir y dewis ar ôl y dyddiad cau - 24 MAI, 2019, efallai na fydd yn bosib cynnig lle i’m plentyn
/ plant yn y lleoliad dewis 1af.
Rwy’n deall bod gennyf yr hawl i fynegi dewis am y lleoliad lle rydw i’n dymuno i’r plentyn uchod gael ei
dderbyn, ac os na fyddaf yn mynegi unrhyw ddewis efallai na fyddaf yn cael lle yn fy lleoliad dewisol.
Rwyf wedi darllen a deall y meini prawf a gyhoeddwyd mewn perthynas â derbyniadau cyn ysgol.
Rwy’n deall fy mod yn gyfrifol am y cludiant, a’r holl gostau sy’n gysylltiedig ag ef, i alluogi fy mhlentyn i
fynychu’r lleoliad cyn ysgol.
Rwy’n deall y gellir tynnu lle yn ôl yn gyfreithlon os yw’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn dwyllodrus
neu’n gamarweiniol ac y cymerir camau i gadarnhau bod y cyfeiriad cywir wedi’i ddefnyddio.
Rwy’n cadarnhau mai fi yw’r gwarcheidwad cyfreithiol sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y Plentyn dan sylw a
bod yr holl wybodaeth a gynhwysir ar y ffurflen gais yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Rwy’n deall bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon i’w chadw gan y Cyngor yn ddarostyngedig
i ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 (fel y’i diwygiwyd) ac y bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio at
ddibenion prosesu fy nghais ond y gallai gael ei defnyddio hefyd ar gyfer canfod ac atal twyll. Rwyf hefyd yn
deall y gallai’r Cyngor, yn amodol ar ddarpariaethau Deddf Diogelu Data bob amser, rannu’r wybodaeth hon
â thrydydd parti.

Llofnod

Dyddiad

Dychwelwch y ffurflen hon at y Tim Derbyniadau a y Sir, Gwasanaeth
Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd Powys, Llandrindod, LD1 5LG
DYDDIAD DERBYN

AR GYFER DEFNYDD SWYDDOGOL YN
UNIG

DYDDIAD COFNODI AR Y SYSTEM

NODIADAU

