
 
 
 
 

Enw'r Plentyn: ……………………………………………………………………………………………... 
Cyfeiriad: …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Dyddiad Geni:  ……………………………………...      Cenedligrwydd..................................     

Gwryw/Benyw 

Dyddiad Dechrau: ……………………… Crefydd: ……………… 

Ysgol (i'w mynychu, os yw'n hysbys/neu eisoes yn ei mynychu: ……………...................... 

Cofrestriad: ……………………………………. Derbyniwyd:……………………   

Cyfeiriwch at y Ffurflen Gofrestru atodedig a'r Strwythur Ffioedd sy'n manylu'r patrwm 

presenoldeb a'r symiau sy'n ddyledus. Amserau amhenodol fel y cytunwyd arnynt gyda'r 

Ganolfan, tâl yn ôl yr awr yn berthnasol. Cyfeiriwch hefyd at yr Amodau a Thelerau cyffredinol, 

sy'n rhan o'r Contract. 

Mae'r holl daliadau contract misol yn daladwy fis ymlaen llaw a rhaid eu derbyn erbyn y  5ed  o'r 

mis. Ni ellir ad-dalu ffioedd ac maent yn ddyledus ar gyfer unrhyw gyfnod o absenoldeb, gan 

gynnwys salwch a gwyliau ac eithrio Gwyliau Banc (ac eithrio ffioedd ar gyfer pythefnos dros 

gyfnod y Nadolig pan mae Tiddlywinks ar gau). 

Darllenwch y canlynol yn ofalus ac os ydych yn cytuno â'r datganiadau,  

cwblhewch a llofnodwch fel a nodir. 

Yr wyf drwy hyn yn cadarnhau bod gennyf gyfrifoldeb rhiant llawn am y plentyn a enwir uchod. 

Rwy'n rhestru isod enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn eraill y mae ganddynt hefyd gyfrifoldeb rhiant 

am y plentyn. ………………………………………………………………………………………………. 

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

Yr wyf drwy hyn yn cadarnhau fy mod am osod y cyfyngiadau canlynol ar y sawl sydd i gael 

cysylltiad â'm plentyn: …………………………………………………………………………………… 

CONTRACT GOFAL PLANT 
AMSER LLAWN/RHAN-AMSER/O DAN 2 FLWYDD OED/DROS 2 FLWYDD 

OED/AR ÔL YSGOL 
CYN YSGOL/CLWB GWYLIAU/ CYLCH MEITHRIN* 

*DILËW CH 

 



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

D.S. Gwneir pob ymdrech i gydymffurfio â'r cais uchod ond ni ellir 

gwarantu hyn oherwydd terfynau'r gyfraith. 

Os bydd angen triniaeth frys ar fy mhlentyn mewn ysbyty, ac ni ellir cysylltu â mi, yr wyf drwy hyn 

yn awdurdodi Cydlynydd a/neu Uwch-staff Tiddlywinks i weithredu ar fy rhan. 

Byddaf yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig ymlaen llaw, os bydd unrhyw berson yn casglu fy mhlant yn 

fy absenoldeb, wedi'i gefnogi gan ffotograff a chyfrinair lle y bo'n briodol. 

Rwyf am i'm plentyn gael ei gynnwys mewn unrhyw deithiau a drefnir gan Tiddlywinks, y mae staff 

Tiddlywinks yn eu goruchwylio'n llawn, ar yr amod bod hysbysiadau wedi'u harddangos ymlaen 

llaw yn Tiddlywinks. Fel arall, rwy'n cytuno ysgrifennu llythyr os nad wyf am i'm plentyn gael ei 

gynnwys mewn gwibdaith benodol. 

Rwy'n cytuno i hysbysu Tiddlywinks am unrhyw newid i batrwm presenoldeb fy mhlentyn, gan 

gydnabod y gall rhiant neu Tiddlywinks adolygu'r trefniadau presennol, gyda rhybudd o fis ymlaen 

llaw. 

Rwy'n derbyn bod y ffioedd yn destun adolygu a diwygio. 

Rwy'n ymwybodol o Weithdrefn Gwynion Tiddlywinks ac fe'm hysbyswyd ynghylch yr opsiwn i 

gysylltu â Swyddfa Ranbarthol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 

fel rhan o'r weithdrefn honno. 

Rwyf wedi derbyn yr holl wybodaeth berthnasol gan gynnwys Llawlyfr i Rieni, yn manylu'r hyn y 

gallwn ei ddisgwyl gan Tiddlywinks a'r hyn y mae Tiddlywinks yn ei ddisgwyl gennym ni. 

Rwyf wedi derbyn copi o'r Strwythur Ffioedd a'r ffurflenni Cadw Lle ar gyfer patrwm presenoldeb 

fy mhlentyn. 

Rwyf wedi derbyn copi o Amodau a Thelerau cyffredinol Tiddlywinks ynghylch lleoliad fy 

mhlentyn yn Tiddlywinks. Mae'r rhain wedi'u hesbonio i mi ac rwy'n deall ei gynnwys a'i 

goblygiadau'n llawn. 



Rwyf wedi cwblhau Ffurflen Gofrestru gyfoes am fy mhlentyn ac rwyf wedi talu'r ffi gofrestru 

ofynnol. 

Llofnod rhiant/gofalwr: …………………………………………Dyddiad: ……………….. 

Llofnod Tiddlywinks: ……………………………………………………Dyddiad: ………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

At Ddefnydd y Swyddfa 
Dyddiad a Chost 
Cofrestru 

 

Gwybodaeth 
Cadw Lle wedi'i 
Chwblhau 

 

Rhif cyf. y cwsmer  
  
Dyddiad Cwblhau 
 

 

 
Yn atodedig: 

1. Amodau a Thelerau Cyffredinol 

2.  Ffurflen Gofrestru 

3. Strwythur Ffioedd 

4. Llawlyfr i Rieni 

5. Gweithdrefn Gwyno 
 


