
Arwain Rhieni a Derbyniadau i 
Ysgolion 

Canllaw derbyniadau Arlein 



Cofrestru 

Cliciwch 
cofrestru 

Rhowch eich 
manylion 
diogelwch 



Pwy ydych chi 

Rhowch 
eich 

manylion 
diogelwch 



Lle ydych chi’n byw 

Rhowch 
eich Cod 

Post Darganfod 
Cyfeiriad 

Cliciwch 
ar y 

cyfeiriad 
Dewis 

•Os na allwch ddod o hyd I’ch 
cyfeiriad gallwch ei deipio yn 
rhowch y Cyfeiriad â Llaw 



Rhowch eich manylion cyswllt i ni 

Rhowch 
eich 

rhifau 
ffôn 

Cyflwyno 
Cofrestriad 



Beth sy’n Digwydd nesaf 

Fe gewch e-bost 

•Os nad yw’r e-bost yn eich 
mewnflwch, edrychwch yn eich ffolder 
Post Sbwriel 
•Os na dyw’r ddolen wedi amlygu, 
copiwch a gludiwch ym mlwch URL 
eich porwr 

Cliciwch ar 
y ddolen 



Mewngofnodi 

E-bost 
 

cyfrinair 

•Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair 
dilynwch ddolen ‘Wedi anghofio eich 
cyfrinair?’  
 

mewngofnodi 



Eich Hafan 

•Os oes gennych fwy nag un plentun, 
un cyfrif fydd arnoch angen 

Cliciwch 
Lleoedd Ysgol 



Ychwanegu Cais 

Cliciwch 
Ychwanegu 

Plentyn 

Os oes gennych blant wedi eu 
hychwanegu trwy wasanath arall neu 
Fy Nheulu, fe’n dangosir yma 



Ychwangwch eich plentyn 

Rhowch 
enwau 

cyfreithiol 
eich plentyn, 

rhyw a 
Dyddiad Geni 

Perthynas 

Cadarnhewch e 
b/fod yn byw 
gyda chi neu 
gliciwch yn y 
blwch isod i 

ychwanegu ei 
g/chyfeiriad 



Ychwanegu Plentyn parhâd.. 

Cliciwch 
ychwanegu 

Plentyn 



Dechreuwch y cais 

Dechrau cais 
newydd 



Pryd mae eich plentyn yn newid ysgol? 

Os na welwch Grŵp Derbyniadau yna 
efallai eich bod yn rhy hwyr neu fod 
dyddiad geni eich plentyn allan o’r 
amrediad – os felly, cysylltwch â’r tîm 
Derbyniadau 



Os gennych IDU? 

Rhowch 
eich IDU 

 
Yna 

Pwyswch 
Nesaf 

Neu 
Dim IDU 



Manylion eich plentyn? 

Llithrwch I 
ddewis 

Nesaf 



Symud Tŷ? 

Nesaf 

Os nad ydych yn symud tŷ cliciwch nesaf 



Ysgol Bresennol 

Pwysig – Os yw eich plentyn yn gwneud cais am le mew Dosbarth 
Derbyn, Pasiwch y dudalen hon 

Chwiliwch am 
ysgol 

bresennol eich 
plentyn 

Os nad yw eich ysgol wedi’I rhestru, 
symudwch y Cod Post a newidwch 
Ysgolion wedi’u lleoli yn i’ch awdurdod 
lleol 

dewiswch 



Cadarnhau Ysgol 

Os nad yw eich plentyn mewn ysgol, dywedwch wrthym yn y blwch ar y 
gwaelod. 

Nesaf 



Eich Dewisiadau 

Os nad yw eich ysgol wedi ei rhestru, 
symudwch y Cod Post ymaith a newid yr 
Ysgolion wedi’u lleoli yn i’ch awdurdod lleol a 
rhoi rhan o enw’r ysgol. 

Ysgolion wedi’u 
lleoli yn 

Chwiliwch 
am eich 

ysgol 

Dewiswch 

Pwysig! Os ydych yn chwilio am ysgolion 
fesul cod post rhaid i chi ychwanegu cod post 
yr ysgol, nid eich un chi. 



Brawd/Chwaer yn mynychu’r ysgol? 

Cliciwch na neu 
Ie 

Os Ie Dywedwch 
wrthym amdanynt 



Dywedwch wrthym beth yw eich 
rhesymau 

Nesaf 

Llithrwch I 
amlygu le yn 

las 



Unrhyw beth arall y dylem wybod? 

Nesaf 

Teipiwch yma 

Rhaid I’ch rhesymau fod yn berthnasol i feini 
prawf gormod o geisiadau am dderbyn i ysgol 



Mwy o Ddewisiadau 

Nesaf 

Rhowch fwy 
o 

ddewisiadau 

Gallwch ychwanegu hyd at yr uchafswm nifer 
o ddewisiadau, ac yr ydym yn argymell yn gryf 
I chi ychwadnegu mwy nag un; nodwch fod 
uchafwm o dri dewis am dderbyn i ysgol 



Cyflwyno Cais 

Darllenwch 
y telerau 

a’r amodau 

• Cynnig trwy e-bost? 
• Edrych ar eich cais a’I 

wirio 
Yn olaf – ‘Rwy’n datgan’ 
a Chyflwyno Nawr 



Beth Nesaf? 

Ebost 

Cadarnhad ar y sgrîn 



Beth Nesaf? 

Gallwch ddychwelyd at Borth Addysg Castell 
Nedd Port Talbot a newid eich cais unrhyw 
adeg hyd at y dyddiad cau.  



CC 

• Rwyf wedi llenwi’r ffurflen ar-lein i gofrestru ond heb dderbyn e-
bost eto  
– Fe all yr e-bost wedi ei ddal gan gamau gwrth-spam eich Darparwr 

Gwasanaeth Rhyngrwyd neu gan osodiadau yn eich cleient post. 
Gwnewch yn siŵr, os ydych yn defnyddio Outlook/Outlook Express, 
nad yw’r e-bost perthnasol wedi ei gam-enwi fel post sbwriel a’i roi yn 
y ffolder Sbwriel. Os yw’r e-bost yn bendant heb ei anfon atoch, 
cysylltwch â’ch DGRh i weld a oes modd olrhain yr e-bost a ‘i hynt. Y 
darparwyr gwasanaeth sy’n dioddef fwyaf o broblem cam-enwi e-byst 
allweddol fel spam yw aol.com, hotmail.com, hotmail.co.uk, 
yahoo.co.uk, yahoo.com a btinternet.com  

• Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair  
– Ewch i’r dudalen fewngofnodi, cliciwch ar y ddolen ‘Wedi anghofio 

eich cyfrinair?’ a rhoi eich cyfeiriad e-bost. Cynhyrchir e-bost newydd a 
chaiff ei anfon at eich cyfeiriad e-bost cofrestredig gyda dolen i ail-
osod manylion y cyfrinair.  

 



CC 

• Beth os byddaf yn newid fy nghyfeiriad 
ebost?  
– Mewngofnodwch gyda’ch hen gyfeiriad a dewis 

‘Fy Nghyfrif’  

– Neu cysylltwch â ni a gallwn eich helpu i gyfoesi 
eich cyfrif  

• Alla’i ddim dod o hyd i ’nghyfeiriad yn y 
rhestr gwympo o gyfeiriadau  
– Rhowch eich cyfeiriad yn y blychau cyfeiriad. 

Sylwch fod angen rhif y tŷ a chod post.  

 



CC 

• Oes modd i mi ddefnyddio’r un cyfrif i wneud 
mwy nag un cais (e.e., ceisiadau am efeilliaid 
neu frodyr/chwiorydd mewn grwpiau 
blwyddyn gwahanol)?  

– Gallwch wneud cais dros efeilliaid, tripledi etc. gan 
ddefnyddio’r system dderbyniadau ar-lein, ond 
RHAID i chi wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno 
cais ar wahân ar gyfer pob plentyn.  

 


