Mrs Ceri Roberts
22 Tai Gwelfor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4TQ

Ein cyf / Our ref: SIN-00001132
Dyddiad / Date: 04/09/2017

Annwyl Mrs Roberts
Adroddiad Arolygu
Gweler copi o'r adroddiad arolygu ynghlwm. Y dyddiad sy'n ymddangos ar y dudalen flaen
yw'r dyddiad yr ydym yn rhagweld y bydd yr adroddiad ar gael i'r cyhoedd.
Byddwn yn ddiolchgar pe byddech chi fel darparwr/rheolwr y gwasanaeth yn llofnodi ac yn
dychwelyd y ffurflen Ymateb i Adroddiad sydd wedi’i hamgáu erbyn 18/09/2017. Mewn
achosion lle ceir rheolwr ar wahân, dylai ef/hi lofnodi'r ffurflen hon hefyd.
Mae eich llofnod yn cadarnhau eich bod wedi cael y cyfle i ystyried yr adroddiad ac i wneud
sylwadau ar ei gywirdeb ffeithiol.
Os nad ydym yn clywed gennych erbyn y dyddiad uchod bydd yr adroddiad hwn yn cael ei
ystyried fel rhywbeth sydd ar gael yn gyhoeddus i ddefnyddwyr gwasanaeth, darpar
ddefnyddwyr gwasanaeth, staff a rhanddeiliaid sy’n dymuno ei weld. Nodwch fod yr
adroddiad hwn yn ddogfen gyhoeddus o dan y gyfraith, ac mae’n rhaid iddo fod ar gael yn
ein swyddfa ranbarthol i unrhyw un sy'n gofyn amdano. Bydd hefyd ar gael ar ein gwefan
www.aggcc.org.uk

AGGCC
Rhanbarth Gogledd Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ
www.aggcc.org.uk

0300 790 0126
0872 437 7301
cssiw.north@wales.gsi.gov.uk

CSSIW
North Wales Region
Government Offices
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
www.cssiw.org.uk

Lle nodir meysydd o ddiffyg cydymffurfio mewn hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio, fe’ch
atgoffir ei fod yn ofyniad cyfreithiol arnoch chi i'n hysbysu pan fyddwch wedi cyflawni’r
camau gweithredu.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'n swyddfa ranbarthol.
Hoffwn i ddiolch i chi am y cymorth a roddwyd yn ystod y broses arolygu hon.
Yn gywir
Eirlys Jones
Arolygydd Ardal
Wedi'u hamgáu:
Adroddiad
Label ac amlen wedi'i rhagdalu
Ffurflen ymateb i'r adroddiad

Cc: person â gofal

Adroddiad Arolygu AGGCC: Ffurflen ymateb
Sylwadau ar yr adroddiad
Enw'r gwasanaeth
cofrestredig:
Cyfeirnod:
Dyddiad(au) yr arolygiad:
Arolygydd:

Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli
INSP-00019424
16/12/2016
Eirlys Jones

Ticiwch y blwch priodol:
Rwyf i/Rydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nid wyf i/Nid ydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nodwch yn benodol y materion ffeithiol y mae angen rhoi ystyriaeth iddynt (parhewch ar
daflen ychwanegol os oes angen)

Cadarnhaf fy mod wedi cael cyfle i ystyried yr adroddiad er mwyn cadarnhau ei gywirdeb
ffeithiol ac i wneud unrhyw sylwadau ychwanegol y credaf sy'n angenrheidiol.
Llofnod y person cofrestredig:

Enw mewn llythrennau bras:

Dyddiad:

Mrs Sian Williams
Dwylan
Tai Gwelfor
Y Felinheli
LL56 4TQ

Ein cyf / Our ref: SIN-00001132
Dyddiad / Date: 04/09/2017

Annwyl Mrs Williams
Adroddiad Arolygu
Gweler copi o'r adroddiad arolygu ynghlwm. Y dyddiad sy'n ymddangos ar y dudalen flaen
yw'r dyddiad yr ydym yn rhagweld y bydd yr adroddiad ar gael i'r cyhoedd.
Byddwn yn ddiolchgar pe byddech chi fel darparwr/rheolwr y gwasanaeth yn llofnodi ac yn
dychwelyd y ffurflen Ymateb i Adroddiad sydd wedi’i hamgáu erbyn 18/09/2017. Mewn
achosion lle ceir rheolwr ar wahân, dylai ef/hi lofnodi'r ffurflen hon hefyd.
Mae eich llofnod yn cadarnhau eich bod wedi cael y cyfle i ystyried yr adroddiad ac i wneud
sylwadau ar ei gywirdeb ffeithiol.
Os nad ydym yn clywed gennych erbyn y dyddiad uchod bydd yr adroddiad hwn yn cael ei
ystyried fel rhywbeth sydd ar gael yn gyhoeddus i ddefnyddwyr gwasanaeth, darpar
ddefnyddwyr gwasanaeth, staff a rhanddeiliaid sy’n dymuno ei weld. Nodwch fod yr
adroddiad hwn yn ddogfen gyhoeddus o dan y gyfraith, ac mae’n rhaid iddo fod ar gael yn
ein swyddfa ranbarthol i unrhyw un sy'n gofyn amdano. Bydd hefyd ar gael ar ein gwefan
www.aggcc.org.uk

AGGCC
Rhanbarth Gogledd Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ
www.aggcc.org.uk

0300 790 0126
0872 437 7301
cssiw.north@wales.gsi.gov.uk

CSSIW
North Wales Region
Government Offices
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
www.cssiw.org.uk

Lle nodir meysydd o ddiffyg cydymffurfio mewn hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio, fe’ch
atgoffir ei fod yn ofyniad cyfreithiol arnoch chi i'n hysbysu pan fyddwch wedi cyflawni’r
camau gweithredu.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'n swyddfa ranbarthol.
Hoffwn i ddiolch i chi am y cymorth a roddwyd yn ystod y broses arolygu hon.
Yn gywir
Eirlys Jones
Arolygydd Ardal
Wedi'u hamgáu:
Adroddiad
Label ac amlen wedi'i rhagdalu
Ffurflen ymateb i'r adroddiad

Cc: person â gofal

Adroddiad Arolygu AGGCC: Ffurflen ymateb
Sylwadau ar yr adroddiad
Enw'r gwasanaeth
cofrestredig:
Cyfeirnod:
Dyddiad(au) yr arolygiad:
Arolygydd:

Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli
INSP-00019424
16/12/2016
Eirlys Jones

Ticiwch y blwch priodol:
Rwyf i/Rydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nid wyf i/Nid ydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nodwch yn benodol y materion ffeithiol y mae angen rhoi ystyriaeth iddynt (parhewch ar
daflen ychwanegol os oes angen)

Cadarnhaf fy mod wedi cael cyfle i ystyried yr adroddiad er mwyn cadarnhau ei gywirdeb
ffeithiol ac i wneud unrhyw sylwadau ychwanegol y credaf sy'n angenrheidiol.
Llofnod y person cofrestredig:

Enw mewn llythrennau bras:

Dyddiad:

Miss Meleri Jones
14 Brynffynnon
Y Felinheli
LL56 4SX

Ein cyf / Our ref: SIN-00001132
Dyddiad / Date: 04/09/2017

Annwyl Miss Jones
Adroddiad Arolygu
Gweler copi o'r adroddiad arolygu ynghlwm. Y dyddiad sy'n ymddangos ar y dudalen flaen
yw'r dyddiad yr ydym yn rhagweld y bydd yr adroddiad ar gael i'r cyhoedd.
Byddwn yn ddiolchgar pe byddech chi fel darparwr/rheolwr y gwasanaeth yn llofnodi ac yn
dychwelyd y ffurflen Ymateb i Adroddiad sydd wedi’i hamgáu erbyn 18/09/2017. Mewn
achosion lle ceir rheolwr ar wahân, dylai ef/hi lofnodi'r ffurflen hon hefyd.
Mae eich llofnod yn cadarnhau eich bod wedi cael y cyfle i ystyried yr adroddiad ac i wneud
sylwadau ar ei gywirdeb ffeithiol.
Os nad ydym yn clywed gennych erbyn y dyddiad uchod bydd yr adroddiad hwn yn cael ei
ystyried fel rhywbeth sydd ar gael yn gyhoeddus i ddefnyddwyr gwasanaeth, darpar
ddefnyddwyr gwasanaeth, staff a rhanddeiliaid sy’n dymuno ei weld. Nodwch fod yr
adroddiad hwn yn ddogfen gyhoeddus o dan y gyfraith, ac mae’n rhaid iddo fod ar gael yn
ein swyddfa ranbarthol i unrhyw un sy'n gofyn amdano. Bydd hefyd ar gael ar ein gwefan
www.aggcc.org.uk

AGGCC
Rhanbarth Gogledd Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ
www.aggcc.org.uk

0300 790 0126
0872 437 7301
cssiw.north@wales.gsi.gov.uk

CSSIW
North Wales Region
Government Offices
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
www.cssiw.org.uk

Lle nodir meysydd o ddiffyg cydymffurfio mewn hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio, fe’ch
atgoffir ei fod yn ofyniad cyfreithiol arnoch chi i'n hysbysu pan fyddwch wedi cyflawni’r
camau gweithredu.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'n swyddfa ranbarthol.
Hoffwn i ddiolch i chi am y cymorth a roddwyd yn ystod y broses arolygu hon.
Yn gywir
Eirlys Jones
Arolygydd Ardal
Wedi'u hamgáu:
Adroddiad
Label ac amlen wedi'i rhagdalu
Ffurflen ymateb i'r adroddiad

Cc: person â gofal

Adroddiad Arolygu AGGCC: Ffurflen ymateb
Sylwadau ar yr adroddiad
Enw'r gwasanaeth
cofrestredig:
Cyfeirnod:
Dyddiad(au) yr arolygiad:
Arolygydd:

Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli
INSP-00019424
16/12/2016
Eirlys Jones

Ticiwch y blwch priodol:
Rwyf i/Rydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nid wyf i/Nid ydym ni'n cytuno â'r wybodaeth ffeithiol sydd yn yr adroddiad
Nodwch yn benodol y materion ffeithiol y mae angen rhoi ystyriaeth iddynt (parhewch ar
daflen ychwanegol os oes angen)

Cadarnhaf fy mod wedi cael cyfle i ystyried yr adroddiad er mwyn cadarnhau ei gywirdeb
ffeithiol ac i wneud unrhyw sylwadau ychwanegol y credaf sy'n angenrheidiol.
Llofnod y person cofrestredig:

Enw mewn llythrennau bras:

Dyddiad:

