Annwyl Riant
Cyrff Llywodraethu Ysgolion Dinas a Sir Abertawe

Ethol Rhiant-lywodraethwyr
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu bod swydd ar gael am Riant-lywodraethwr yn ysgol
eich plentyn ac fe’ch gwahoddir i gyflwyno cais ar gyfer y swydd.
Yn gyffredinol, mae unrhyw riant i ddisgybl cofrestredig mewn ysgol, ar adeg yr etholiad,
yn gymwys i fod yn Rhiant-lywodraethwr ac yn gallu gwasanaethu am bedair blynedd er
efallai y bydd eich plentyn wedi gadael yr ysgol yn y cyfamser.
Os ydych yn gymwys a hoffech gael eich enwebu fel Rhiant-lywodraethwr, cwblhewch y
ffurflen drosodd, gofynnwch am lofnod dau riant disgyblion cofrestredig eraill yn yr
ysgol.
Dylai’r ffurflen orffenedig gael ei dychwelyd i’r blwch a ddarperir yn yr ysgol, erbyn
28/09/2021 fan bellaf. Noder eich cyfrifioldeb chi yw sicrhau bod yr enwebiad yn
cael ei osod yn y blwch sydd yn nerbynfa’r ysgol
Os derbynnir mwy o enwebiadau na nifer y swyddi ar gyfer Rhiant-lywodraethwyr, yna
cynhelir etholiad. Bydd papurau pleidleisio’n cael eu hanfon at yr holl rieni gyda phlant
yn yr ysgol.
Darperir cyrsiau hyfforddi ar gyfer y Llywodraethwyr yn rhad ac am ddim gan yr
Awdurdod, ac mae gwybodaeth yn cael ei dosbarthu o bryd i’w gilydd ynghylch y
cyrsiau a drefnwyd gan gyrff allanol, ond efallai bydd ffi yn daladwy.
Yn gywir,
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Defnyddiwch y bwlch yma I roi manylion cryno I gefnogi’ch enwebiad. Gall y rhain gael
eu dosbarthu ar unrhyw ffurflen bleidleisio (dim mwy na 50 gair).

Ar ôl ei chwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflen hon mewn amlen dan sêl i’r blwch pleidleisio
yn ysgol eich plentyn ar neu erbyn 28/09/2021

