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Annwyl Riant/Gofalwr 

Cofrestru a thalu ar gyfer Gwersi Cerddoriaeth yn yr Ysgol 2016/2017 

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwersi Cerdd a ddarperir gan GCSCBM. Gobeithiwn eu bod yn mynd yn 

dda, a chofiwch roi gwybod i ni os oes gennych unrhyw ymholiadau. 

Mae’n ddrwg gennym am yr oedi o ran cysylltu â chi am y taliad, a diolch yn fawr iawn am eich amynedd a’ch 

dealltwriaeth.  Rydym wrthi’n sefydlu system dalu ar-lein ar hyn o bryd sy’n cymryd yn hirach na’r disgwyl. 

Rydym yn cydnabod nad yw’r oedi hwn yn gyfleus, ac felly hoffwn roi cyfle i bobl dalu â siec pe dymunent 

wneud hynny. 

Byddwn yn cofrestru pob disgybl (gan gynnwys y manylion a’r cyfeiriad e-bost a gofrestrwyd) ar y system 

newydd p’un a ydynt yn talu â siec neu ar-lein. 

Os ydych chi’n dymuno talu â siec, ychwanegwch y manylion canlynol 

Enw’r disgybl    -  

Enw’r rhiant/gofalwr  -     

Cyswllt rhiant  (e-bost/ffôn) -  

Ysgol    -   Blwyddyn Ysgol   - 

Offeryn    -   Athro Cerdd (os yn hysbys) - 

 

Ticiwch y blwch gyferbyn â’r wers yr ydych yn talu amdani  

Math o wers  Hyd      Pris 

Gwers grŵp - 30 munud yr wythnos am 12 wythnos  £ 54 

Gwers pâr - 20 munud yr wythnos am 12 wythnos  £ 72 

Gwers pâr - 30 munud yr wythnos am 12 wythnos  £102 

Gwers unigol - 15 munud yr wythnos am 12 wythnos  £108 

Gwers unigol - 20 munud yr wythnos am 12 wythnos  £144 

Gwers unigol - 30 munud yr wythnos am 12 wythnos  £216 

Dychwelwch yr uchod a’r siec wedi’i gwneud allan i ‘CCVGMS’ i  

Wasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg, Canolfan y Brodordy, Y Brodordy, Caerdydd CF10 3FA 

Gallwch ddod o hyd i’r manylion hyn ar ein gwefan drwy ddilyn y ddolen ganlynol 

https://ccvgmusicservice.org/2015/12/16/welcome/  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni dros e-bost gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk  

Yn gywir,  

Emma Coulthard 

Pennaeth Gwasanaeth 


