Cyngor Sir Penfro
Apeliadau Cludiant Ysgol

Cyn llenwi’r ffurflen darllenwch y polisi Cludiant Ysgol sydd i’w gael ar wefan Cyngor Sir Penfro.
Bydd y ffurflen hon yn cymryd tua 10 munud i’w llenwi a dylid ei dychwelyd i’r Uned Trafnidiaeth
Integredig (ITU), Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP neu drwy anfon
e-bost at school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cewch glywed am y penderfyniad yn ôl yr amserlen apelio yn y polisi Cludiant Ysgol. Os mai eich
rhesymau dros apelio yw anghenion meddygol neu ddysgu ychwanegol, bydd Panel Cynhwysiad
y Gyfarwyddiaeth Addysg yn ystyried eich apêl.

I fwrw ymlaen bydd angen i chi gadarnhau bod gennych gyfrifoldeb rhiant dros blentyn yr apêl a bod
pawb arall gyda chyfrifoldeb rhiant wedi cytuno y cewch wneud hynny.

Rhybudd Diogelu Data
Bydd y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan yr Uned Trafnidiaeth Integredig
(ITU) at ddibenion cysylltiedig â chludiant ysgol a bod modd ei rhannu, fel mae’r gyfraith yn caniatáu,
gyda sefydliadau partner, yn arbennig, Cyfarwyddiaeth Addysg Cyngor Sir Penfro. Bydd yn cael ei
chadw’n ddiogel a dim ond yn cael ei rhannu gyda’r rhai sy’n ymwneud â’r broses apelio.
Rwyf wedi darllen a derbyn yr Hysbysiad Preifatrwydd (sydd ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro)

1.

Manylion y Plentyn

Enw Llawn y Plentyn
Rhyw’r Plentyn

G

B

Dyddiad Geni

Ysgol Bresennol

Ysgol Ddalgylch

Blwyddyn Ysgol Bresennol
(e.e. Derbyn, Bl 7)

2.

Pa mor hir fu’r
plentyn yn yr ysgol
bresennol?

Manylion Cludiant Ysgol

Rhif y Cais

Dyddiad y Cais

Enw’r Ysgol gysylltiedig â’r apêl gludiant
Blwyddyn Ysgol gysylltiedig â’r apêl gludiant

(e.e. Derbyn, Bl 7)

Y dyddiad yr hoffech i’ch plentyn ddechrau derbyn cludiant

3.

Eich Manylion Chi

Eich Teitl -

Mr

Mrs

Ms

Miss

Arall:

Eich Enw Llawn
Eich cysylltiad â’r plentyn
Cyfeiriad presennol
Cod Post:
Ydych chi ar fin symud i gyfeiriad newydd? Ydw
Os felly, rhowch y cyfeiriad newydd
a’r dyddiad y disgwyliwch symud

Nac ydw

Dyddiad Disgwyliedig:

Cyfeiriad:

Cod Post::
Unrhyw frodyr a chwiorydd y plentyn, eu hoed, eu hysgolion presennol ac a ydyn nhw’n cael cludiant presennol
Enw:

Oed:

Ysgol:

Cludiant: ie / na

Enw:

Oed:

Ysgol:

Cludiant: ie / na

Enw:

Oed:

Ysgol:

Cludiant: ie / na

Manylion Cysylltu - E-bost:

Ffôn:

4.

Sail yr Apêl

Dylech lenwi Adran A a chynnwys unrhyw wybodaeth a ystyriwch sy’n berthnasol i’ch apêl.
Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch ynghylch pam y teimlwch y dylid ailystyried y
penderfyniad hwn a chymaint o dystiolaeth ag y gallwch i gefnogi eich achos o unrhyw rai o’r
ffynonellau perthnasol sy’n cael eu rhestru yn adran y ‘Rheswm neu Resymau dros Apelio’
Dylech gyﬂwyno holl dystiolaeth ategol gyda’r ffurﬂen hon. Rhestrwch unrhyw ddogfennau
atodol a choﬁo cadw copïau i chi eich hun.
Dymunaf apelio yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Penfro i wrthod cludiant ysgol i’m plentyn.
Llofnod:
Printiwch yr Enw:

Dyddiad:

Adran A – Gwybodaeth gan y rhiant
Ydych chi’n credu y gwrthodwyd lle ar gludiant ysgol i’ch plentyn ar gam?
Ticiwch y dewisiadau sy’n berthnasol i sail eich apêl.
Eglurwch yr holl resymau pam y teimlwch y dylai eich plentyn gael lle ar gludiant ysgol i’r
ysgol a ddewiswyd gennych ac ewch ymlaen ar dudalen ar wahân os bydd angen.
Rhesymau dros Apelio - ticiwch y dewisiadau canlynol sy’n berthnasol i sail eich apêl
A oes gan y disgybl unrhyw anghenion meddygol, seicolegol neu ddysgu ychwanegol? Oes

Nac oes

I gael ystyriaeth dan y maen prawf hwn, dylai’r rhieni darparu tystiolaeth ategol annibynnol ar adeg yr apêl sy’n
dangos pam fod cludiant ysgol yn angenrheidiol i’r disgybl(ion) a’r anawsterau a fyddai’n deillio os na chaiff
cludiant ysgol ei ddarparu
A)

Rhaid seilio tystiolaeth ategol ar wybodaeth y gweithiwr proffesiynol ei hun ynghylch cyflwr ac amgylchiadau’r
disgybl a bydd tystiolaeth unrhyw rai o’r galwedigaethau iechyd cofrestredig canlynol yn dderbyniol:
Ymgynghorydd Arbenigol, Pediatregydd Cymunedol, Seicolegydd Clinigol, Seiciatrydd, Therapydd
Galwedigaethol, Gweithiwr Cymdeithasol
B) Nid yw llythyr neu adroddiadau meddyg teulu’n dderbyniol i’r diben hwn
C) Rhaid i Wasanaeth Cynhwysiad yr Awdurdod Lleol gadarnhau Anghenion Dysgu Ychwanegol
D) Ar gyfer digwyddiadau o fwlio eithafol a pharhaus, tystiolaeth yn manylu ar y camau a gymrwyd i ddatrys y
bwlio trwy drefnau gwrth-fwlio presennol yn yr ysgol, ynghyd ag adroddiad Swyddog Lles Addysg neu
Wasanaeth Cynhwysiad yr Awdurdod Lleol neu ddatganiad o’r ysgol i gadarnhau’r bwlio
Ydych chi wedi gorfod symud ar fyr rybudd am resymau y tu hwnt i’ch rheolaeth? Ydw

Nac ydw

I gael eich ystyried dan y maen prawf hwn, rhaid darparu tystiolaeth ategol gan o leiaf un o’r asiantaethau
canlynol: Gwasanaeth Heddlu, Cymdeithas Dai, Gwasanaethau Cymdeithasol, Swyddog Lles Addysg.
I Os na roddwyd cludiant ar sail pellter, a fyddai raid cerdded ar hyd llwybr anniogel neu beryglus?
Byddai
Na fyddai
Rhowch fanylion y llwybr gan gynnwys goleuo, palmentydd, ac ati. Wrth asesu diogelwch llwybr sydd ar gael,
rhaid ystyried y perygl oherwydd amgylchiadau traffig, y briffordd a thopograffi.
A yw’r disgybl yn 16 oed a hŷn ac yn byw dros 3 milltir o’r fan lle mae rhaglen astudio addas ar gael?
Ydi
Nac ydi
I gael eich ystyried dan y maen prawf hwn, rhaid darparu tystiolaeth bod y dysgwr yn astudio llawn-amser a
than 19 oed ar 1af Medi ym mlwyddyn academaidd dilyn y cwrs yn ogystal â’r pynciau sy’n cael eu hastudio.

Eglurwch yr holl resymau pam y teimlwch y dylai eich plentyn gael lle ar gludiant ysgol i’r
ysgol a fynnwch gan fynd ymlaen ar dudalen ar wahân os bydd angen.

Adran B – Gwybodaeth o’r Uned Trafnidiaeth Integredig
Yr ITU sydd i gwblhau’r adran hon.
Ni ddarparwyd cludiant ysgol i’r plentyn am y rhesymau canlynol.

Adran C – Gwybodaeth o’r Adran Addysg
Yr Adran Addysg sydd i gwblhau’r adran hon.
Os daw’r Cyfarwyddwr i gasgliad bod nad yw’r ITU wedi dilyn ei gweithdrefn, wedi gweithredu’n afresymol neu wedi methu cynnal ei dyletswydd statudol i ddelio â’r cais, fe all y Cyfarwyddwr ofyn i’r ITU ailystyried ei phenderfyniad.

