
 

 

 

 

 

 

09/09/2021 
 
Annwyl Riant/Warcheidwad 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i gynnig y cyfle i gael gwersi cerddoriaeth unigol a fydd yn dechrau yn ystod yr 
wythnosau nesaf. Rydym yn cyflogi staff â chymwysterau proffesiynol sy’n ymweld â’r ysgol yn wythnosol i 
gynnig gwersi i fyfyrwyr. Os oes angen offeryn, byddwn yn ei ddarparu ar gyfer myfyrwyr. Mae’r gwersi sydd ar 
gael yn cynnwys chwythbrennau, gitâr, gitâr fas, pres, llinynnau, telyn, piano/allweddell, canu a gwersi dawnsio 
preifat. 
 
Mae ymchwil wedi dangos yn gyson bod myfyrwyr sy’n ymrwymo i gael hyfforddiant cerdd ychwanegol trwy 
gydol eu gyrfa ysgol yn sicrhau canlyniadau sy’n gyson uwch yn eu cyrsiau ym mlynyddoedd olaf eu gyrfa ysgol.  
 
Bydd myfyrwyr yn derbyn gwers 20 munud o leiaf am 28 wythnos o’r flwyddyn ysgol. Ariennir yr hyfforddiant 
hwn yn rhannol gan yr ysgol ond gofynnwn am gyfraniad gan rieni o £70 y tymor. Os ydych yn talu am y 
flwyddyn gyfan ymlaen llaw, gostyngir hyn i £180. Telir am wersi trwy Ap Schoolcomms yn unig. Ni ellir derbyn 
Arian Parod na Sieciau. Sylwer na fydd y gwersi’n gallu cychwyn nes bod y taliad llawn wedi’i dderbyn. 
 
Os ydych chi am fanteisio ar y cyfle gwych hwn, yna bydd angen i chi wneud cais trwy ddolen ffurflen Microsoft 
yma: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7WtGeeYKJEe8B1gF3CgWlKRLonMHs9VMjmt6mMdX
gDNUN1M0M0FEM1RZN05VRjBPVU4zNkhHV05LNi4u   
 
Gofynnir ichi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:  Enw’r Myfyriwr, Offeryn Angenrheidiol, Grŵp Dosbarth a nodwch 
a yw’r myfyriwr yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim. 

Sylwch na all gwersi ddechrau nes bod y taliad yn cael ei wneud. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae 
croeso i chi ofyn.  
 
Diolch i chi am gefnogi eich Mab/Merch yn eu hastudiaethau. 
 
 
Mr Andrew Umpleby 
Adran Celfyddydau Perfformio 

Mae’r weithdrefn ar gyfer talu fel a ganlyn: 
 

1. Lawrlwytho a Chofrestru ar Ap Schoolcomms (Mae’r manylion ar gyfer sut i wneud hyn ynghlwm) 

2. Bydd y cais am daliad yn cael ei ychwanegu at eich Ap 

3. Talu ar-lein gan ddefnyddio’r Ap 

OS NA ALLWCH GAEL MYNEDIAD I’R FFURFLEN MICROSOFT GALLWCH: 
 

1. Anfon ebost yn uniongyrchol at aumpleby@aberconwy.conwy.sch.uk 

2. Ffonio 01492 593243 

3. Anfon neges trwy ap Schoolcomms 
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