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Enw’r Plentyn  
Enw’r Clwb ar ôl ysgol neu Gynllun Chwarae 

fynychwyd 
 

Ydy’ch plentyn wedi elwa mewn unrhyw ffordd drwy 

fynychu ? 
Do Na Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 

A fyddai eich plentyn wedi mynychu heb y Cynllun 

hwn ? 
Byddai Na Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 

Ydy’r ddarpariaeth wedi gwneud gwhaniaeth 

cadarnhaol i’ch teulu? 
Ydy Na Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 

A yw'r cynllun wedi eich galluogi i gael mynediad i 

gyflogaeth, hyfforddiant neu gyfleoedd addysgol o 

ganlyniad i'r cynllun hwn? 

Ydy Na Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 

Oes gyda chi awgrymiadau am sut y gallai'r cynllun 

gael ei wella? 
Oes Na Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 

Os oes gennych unrhyw gwynion neu ganmoliaeth am y cynllun Ymuno, yna cofnodwch nhw yma. Byddant yn cael eu 

hadrodd i'r Grŵp Llywio Ymuno yn eu cyfarfod nesaf. Bydd aelod o'r pwyllgor yn ymateb yn ysgrifenedig os ydych wedi 

gwneud cwyn. 

Cwyn 

 
 

Canmoliaeth 

 
 

Fy nghyfeiriad/ e bost ar gyfer ymateb yw 

 

 

 

 

Diolch am gwblhau’r ffurflen hon. 
 

Dychwelwch eich cais wedi'i gwblhau i admin@dashceredigion.org.uk neu drwy'r post i 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. 
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