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Mae'r ffurflen hon i'w chwblhau gan Arweinydd y Clwb ynghyd â'r Rhiant / Gofalwr wrth ymgeisio. 
 

 Manylion y Plentyn 

 Enw llawn y plentyn  

 Dyddiad geni’r plentyn  

Ysgol fynychwyd  

 Enw/au’r rhieni 

 

 

Cyfeiriad Cartref 

 

 

 

Rhif Ffôn Cartref  

 Cyfeiriad e Bost cartref  

Rhif symudol y rhieni  

Ydy’r plentyn yn byw yng 

Ngheredigion, neu os yn Blentyn 

mewn Gofal, ai Ceredigionyw’r 

sir gyfrifol 

Ydy  [   ]     Na  [   ] 

Os mai'r ateb yw ‘Na’, efallai na fyddwn yn gallu ariannu cymorth ar gyfer y 

plentyn hwn. Os yw'r plentyn yn Derbyn Gofal, byddai'n rhaid i'r sir o ble mae'r 

plentyn yn tarddu dalu am y gefnogaeth, ac mae angen i ni wybod o flaen llaw fod 

hyn wedi ei awdurdodi. Os oes amheuaeth anfonwch e-bost atom: 

do@dashceredigion.org.uk 
 

 Rheswm dros y Cais Am Gymorth 

Cyfathrebu a Rhyngweithio Ie  [   ]     Na  [   ]   Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

Gwybyddiaeth a Dysgu Ie  [   ]     Na  [   ]    Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

Ymddygiad, emosiynol a datblygiad 

cymdeithasol 

Ie  [   ]     Na  [   ]     Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

Nam ar y Synhwyrau Ie  [   ]     Na  [   ]     Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

 Nam corfforol Ie  [   ]     Na  [   ]     Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

Materion iechyd Ie  [   ]     Na  [   ]     Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   
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Materion eraill Ie  [   ]     Na  [   ]     Os ‘Ie’ rhoddwch fanylion   

 

 

Rhowch fanylion am asiantaethau 

eraill sy'n gweithio gyda'r plentyn, 

ee Iechyd, Gwasanaethau 

Cymdeithasol, ac ati 

 

A oes gan y plentyn unrhyw 

gymorth ychwanegol yn yr ysgol? 
 

A oes unrhyw anghenion hyfforddi a 

allai helpu yn y sefyllfa hon. 
 

A oes unrhyw newidiadau ffisegol i'r 

adeilad neu'r amgylchedd allai fod o 

gymorth yn y sefyllfa hon. 

 

 

 Manylion y Clwb 

Enw’r Clwb  

Enw'r Aelod Staff sydd yn 

cwblhau'r Ffurflen 
 

Swydd yr Aelod Staff sy'n 

cwblhau'r Ffurflen 
 

 DBS wedi wirio Do  [   ]     Na  [   ] 

Cyfeiriad y Clwb   

Rhif Ffôn y Clwb   

E bost y Clwb   

Enw'r goruchwyliwr  

Dyddiad y Cais  
 

Nid yw derbyn y cais yn sicrwydd y bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu.Mae penderfyniad Pwyllgor Llywio Ymuno ar bob 

cais yn derfynol. 
 

Please return your completed form to do@dashceredigion.org.uk or by post to DASH, Byngalo Min-Y-Mor, Gerddi 

Wellington, ABERAERON, SA46 0BQ. 
 

Datganiad Diogelu Data 

Bydd y wybodaeth a roddwch i wrth lenwi eich ffurflen gais yn cael ei ddefnyddio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac at y dibenion canlynol: i alluogi'r sefydliad i 

greu cofnod electronig a phapur eich cais; i alluogi i'r cais gael ei brosesu; i alluogi'r sefydliad i gasglu ystadegau, neu i gynorthwyo sefydliadau eraill i wneud hynny, ar 

yr amod na fydd unrhyw wybodaeth ystadegol a fyddai'n eich adnabod chi fel unigolyn yn cael ei gyhoeddi. Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, ac ni 

fyddant bellach yn cael eu cadw'n hwy nag sydd angen. 


