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MENTER BLAENAU GWENT, TORFAEN A MYNWY 

 

CLWB CARCO Y FENNI 
 

CYTUNDEB RHIANT/CLWB 
 

Rydym ni yng Nghlwb Carco Y Fenni yn gofalu am y plant dan ein gofal ac mae 
teimladau a phryderon eu rhieni'n bwysig i ni.  Rydym yn awyddus i weithio gyda 
chi i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd 
braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu. 

 
 
Rydym yn cytuno: 
 

▪ Y bydd y Clwb ar agor ar yr adegau canlynol: 
▪ Rhwng 3.10pm a 5.10pm bob prynhawn pan fydd ysgol. 
▪ Bydd yr holl ffioedd yn unol â’n polisi ffioedd ac yn daladwy ymlaen llaw trwy 

BACS* Dim arian parod os gwelwch yn dda 
▪ Bydd taliadau pan fydd plant yn absennol yn unol â’n polisi derbyn. 
▪ Trosglwyddir plant ar ddiwedd pob sesiwn, a hynny dim ond i’r oedolyn 

(oedolion) sydd wedi’u rhestru ar y ffurflen gofrestru. 

▪ Os bydd plentyn yn mynd yn sâl mewn sesiwn, byddwn yn hysbysu'r person 
cyswllt a enwyd a gofelir am y plentyn mewn ardal ddistaw nes i rywun ei nôl. 
Cedwir golwg ar y plentyn rhag ofn i’r symptomau waethygu. Hysbysir y 
rhiant/gofalwr ar lafar yr un diwrnod ar ddiwedd y sesiwn. 

▪ Dim ond fel y nodir yn ein polisi meddygol y gweinyddir meddyginiaeth. 
▪ Byddwn yn ceisio trefnu staff llanw os bydd staff yn absennol. 
▪ Byddwn yn trin pob plentyn fel unigolyn ac yn ymdrechu i ddiwallu eu hanghenion 

penodol. 
▪ Byddwn yn ystyried gofynion arbennig pob plentyn o ran diet. 
▪ Gweler ein polisi gweithdrefn argyfwng ar gyfer y drefn mewn argyfwng. 

▪ Byddwn yn darparu amgylchedd braf a chyfeillgar lle bydd y plant yn rhydd i 
ddewis o blith amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae.  Bydd unrhyw ymddygiad 
sy’n debygol o arwain at beryglu diogelwch a mwynhad pobl eraill yn cael ei drin 
yn unol â’n polisi ymddygiad. 

▪ Byddwn yn sicrhau bod pob rhiant/gofalwr yn ymwybodol o unrhyw newidiadau i 
bolisïau a gweithdrefnau’r Clwb. 

▪ Byddwn yn ymateb i unrhyw gŵyn fel yr esbonnir yn ein trefn gwyno. 
▪ Byddwn yn annog ymddygiad positif ar bob adeg a gofyn i chi gydweithio gyda ni 

ar hyn.  Os oes ymddygiad unrhyw blentyn ddim yn dderbyniol, yn anffodus, mae 
gan y Clwb Carco yr hawl i ganslo lle'r plentyn yna. 
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Gofynnwn i chithau 
 

▪ Drefnu lle i’ch plentyn a thalu amdano wythnos ymlaen llaw 
▪ Rhoi gwybod i ni os bydd eich plentyn yn methu mynychu’r Clwb os oes lle wedi’i 

gadw iddyn nhw.  Dyle hwn fod yn ysgrifenedig ble’n bosib. 
▪ Talu am bob sesiwn rydych chi wedi’i archebu gan gynnwys y rheini pan na 

fydd y plentyn yn gallu bod yn bresennol e.e. salwch a/neu wyliau. 
▪ Rhoi gwybod i ni os bydd eich plentyn yn methu mynychu’r Clwb os ydyn nhw 

wedi dal clefyd heintus, y mae’n rhaid i chi ein hysbysu ohono dan ddeddfwriaeth 
iechyd a diogelwch. 

▪ Rhoi’r wybodaeth i ni’n rheolaidd am unrhyw newid yn enwau'r bobl sy'n gallu nôl 
eich plentyn, neu newid ym manylion y meddyg neu newid cyfeiriad. 

▪ Rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau a all effeithio ar les eich plentyn. 
▪ Rhoi o leiaf 7 diwrnod  o rybudd i derfynu eich contract gyda ni. 
▪ I gydweithio gyda ni i sicrhau bod ymddygiad eich plentyn ddim yn effeithio  

gweddill y plant.  Ni allwn dderbyn ymddygiad drwg.  Mae gan y Clwb hawl i 
ganslo contract os yw ymddygiad plentyn yn parhau i fod yn annerbyniol. 

▪ Cefnogi’r Clwb Carco gydag unrhyw faterion ymddygiad eich plentyn 

 

Mae Clwb Carco yn cadw'r hawl i beidio â chaniatáu i blentyn ddod i’r Clwb os torrir 
unrhyw un o’r telerau a’r amodau uchod. 
 
Noder os gwelwch yn dda: Mae taliadau ar gyfer archebu lle yn y Clwb Carco ac nid ar 
gyfer mynychu’r Clwb.  Os yw eich amgylchida yn newid yn ystod y cyfnod pryd yr 

archebwyd lle, byddwch cystal â gadael i ni wybod a byddwn yn ystyried pob achos yn 

unigol. 
 
 
Rydw i wedi darllen ac yn derbyn y telerau ac amodau a nodir uchod.  Dwi’n ymwybodol 
o bolisïau’r Clwb Carco. 
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