
Arweiniad i Rieni ar 
Dderbyniadau 



cofrestru 

Cliciwch 
gofrestr 

Ychwaneg 
wch eich 
manylion 
diogelwch 



Pwy ydych chi 

Ychwaneg 
wch eich 
manylion 
diogelwch 



 

Ble rydych chi'n byw 

Rhowch 
eich Côd 

Post Dod o hyd 
i Cyfeiriad 

Cliciwch 
ar 

Cyfeiriad 
Dethol 

•Os nad ydych yn dod o hyd i 
eich cyfeiriad gallwch ei 
deipio i mewn 



Rhowch eich manylion cyswllt i ni 

Rhowch 
eich 

Rhifau 
ffôn 

Cyflwyno 
Cofrestru 



  

 

 

 

Beth sy'n digwydd nesaf 

Byddwch yn cael 
e-bost 

•Os nad yw'r e-bost yn eich 
mewnflwch, gwiriwch eich ffolder Junk 
Mail 
• Os na fydd y cysylltiad yn cael ei 
amlygu copi a gludo i mewn i flwch 
URL eich porwr 

Cliciwch ar 
y ddolen 



 
 

Mewngofnodi 

E-bost 

cyfrinair 

•Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair 
yn dilyn y 'Wedi anghofio eich 
cyfrinair?' Ddolen 

Mewng 
ofnodi 



   
 

Eich Cartref 

•Os oes gennych fwy nag un plentyn, 
dim ond un cyfrif ei angen arnoch 

Cliciwch 
Lleoedd Ysgol 



 

Ychwanegu Cais 

Cliciwch Add 
Plentyn 

•Os oes gennych blant ychwanegwyd 
drwy wasanaeth arall neu My Family 
byddant yn cael eu dangos yma 



 

 
 

Ychwanegwch eich plentyn 

Rhowch 
enwau 

cyfreithiol, 
rhyw a 

Dyddiad Geni 
eich plentyn 

perthynas 

Cadarnhau eu 
bod yn byw gyda 
chi neu cliciwch 
yn y blwch isod i 
ychwanegu eu 

cyfeiriad 



Ychwanegu parhad Plentyn 

Cliciwch Add 
Plentyn 



Dechreuwch y cais 

Dechrau Cais 
newydd 



Pa Awdurdod Lleol yn ei wneud rydych 
yn byw ynddo? 



 
 

 

 

Pryd mae'ch plentyn yn newid ysgol? 

•Os nad ydych yn cael Grŵp Derbyniadau i 
chi efallai i ddiwedd neu ddyddiad eich 
plentyn geni allan o amrediad - naill ffordd 
neu'r llall, cysylltwch â Derbyniadau 

Cliciwch y 
blwch 



Manylion eich plentyn 

Slide i 
ddewis nesaf 



Symud Tŷ? 

nesaf 



 
 

Ysgol cyfredol 
•PWYSIG - Os yw eich plentyn yn gwneud cais am le yn y Dderbynfa 
byddwch yn hepgor y dudalen hon 

Chwilio am 
ysgol 

bresennol eich 
plentyn 

Dethol 



cadarnhau Ysgol 

Os nad yw eich plentyn yn yr ysgol dywedwch wrthym yn y blwch ar y 
gwaelod 

Nesaf 



    
  

 
    

  

eich dewisiadau 

Os nad yw eich ysgol yn cael ei restru gwared 
ar y Cod Post a newid Ysgolion lleoli yn at eich 
awdurdod lleol ac yn mynd i mewn yn rhan o 
enw'r ysgol 

Chwiliwch 
am eich 

dewis ysgol 

Dethol 

PWYSIG! Os chwilio am ysgolion yn ôl cod 
post, mae'n rhaid i chi ychwanegu'r cod post 
yr ysgol, nid yw eich pen eich hun 



 

Brawd neu chwaer yn mynychu'r 
ysgol? 

Cliciwch Na neu 
Oes 

Os Do, dywedwch 
wrthym amdanynt 



Rhowch eich rhesymau 

NesafSlide i 
dynnu sylw 
at Ie fel blue 



Unrhyw beth arall y dylem ei wybod? 

Nesaf 

Teipiwch i mewn yma 

Rhaid i'ch rhesymau fod yn berthnasol i'r 
ysgolion derbyn meini prawf gordanysgrifio 



    
   

 

Mwy o ddewisiadau 

Nesaf 

Ychwanegu 
mwy o 

ddewisiadau 

Gall eich ychwanegu hyd at y nifer fwyaf o 
hoffterau, ac rydym yn gryf yn argymell i chi 
ychwanegu mwy nag un 



 
 

 

Cyflwyno Cais 

Darllenwch 
y Telerau 

ac Amodau 

• Cynnig drwy E-bost? 
• Download a gwirio 

eich cais 

Yn olaf 'Yr wyf yn 
datgan' ac Anfon Now 



 

Beth nesaf? 

E-bost 

Cadarnhad ar y sgrin 



  

Beth nesaf? 

Gallwch ddychwelyd a newid eich cais hyd at y 
dyddiad cau. 



 

 

     
    

    

    

   

 

Cwestiynau Cyffredin 
• Rwyf wedi cwblhau ffurflen ar-lein i gofrestru ond 

heb dderbyn e-bost eto 
• Mae'n bosibl bod y neges e-bost wedi cael ei rhoi mewn cwarantîn gan fesurau gwrth-sbam a 

gymerwyd gan eich Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd neu drwy leoliadau yn eich cleient post. 

Gwiriwch i wneud yn siŵr bod, os ydych yn ddefnyddiwr Outlook / Outlook Express, yr e-bost
perthnasol wedi cael ei misidentified fel "sothach" ac a adneuwyd yn y ffolder Junk. Os bydd y
neges e-bost wedi bendant ni ei gyflwyno i chi yna cysylltwch â'ch ISP i weld a all y neges e-bost yn
cael ei olrhain a'i thynged ddarganfod. 

Mae'r darparwyr gwasanaeth sy'n dioddef fwyaf o'r broblem o adnabod anghywir negeseuon e-
bost allweddol fel sbam wedi profi i fod aol.com, hotmail.com, hotmail.co.uk, yahoo.co.uk,
yahoo.com a btinternet.com 

• Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair 
• Ewch i'r dudalen mewngofnodi, cliciwch ar y ddolen "Wedi anghofio eich cyfrinair?" a rhowch eich 

cyfeiriad e-bost. 

Bydd e-bost newydd yn cael ei gynhyrchu a'i anfon at eich cyfeiriad e-bost cofrestredig gyda dolen i
ailosod y manylion cyfrinair. 

https://btinternet.com
https://yahoo.com
https://yahoo.co.uk
https://hotmail.co.uk
https://hotmail.com


  

Cwestiynau Cyffredin 

• Beth os byddaf yn newid fy nghyfeiriad e-
bost ?? 

• Mewngofnodi gyda eich hen gyfeiriad a dewis 'Fy Nghyfrif' i newid. Neu, 
cysylltwch â ni a gallwn eich helpu i ddiweddaru eich cyfrif 

• Ni allaf ddod o hyd i fy cyfeiriad ar y rhestr 
cyfeiriadau dropdown 

• Dim ond rhowch eich cyfeiriad yn y blychau cyfeiriad. Sylwch fod Rhif y ty ac mae angen 
Cod Post. 



 

 
  

Cwestiynau Cyffredin 

• A allaf ddefnyddio'r un cyfrif i wneud mwy 
nag un cais (e.e. ceisiadau ar gyfer efeilliaid 
neu frodyr a chwiorydd mewn gwahanol 
grwpiau blwyddyn) 
– Yr ydych yn gallu gwneud cais am efeilliaid, tripledi ayb ddefnyddio'r 

system dderbyn ar-lein, ond RHAID i sicrhau eich bod yn cyflwyno cais ar 
wahân ar gyfer pob plentyn. 
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