
 

ATEBWCH I / PLEASE REPLY TO:  
 
 

 
 
Cyf/My Ref:: MG/HAE 
Eich Cyf/Your Ref::  
 
Dyddiad/Date:  Rhagfyr 2020 
 
 
 
Annwyl Riant/Rhieni / Gofalwr/Gofalwyr,  
 

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y tymor a diwedd 2020, hoffem ddiolch i chi am yr hyn yr 
ydych wedi’i wneud yn ystod blwyddyn hynod anodd a heriol. Nid yw wedi bod yn 
hawdd i chi, fel rhieni a gofalwyr, o ystyried y newidiadau y bu'n rhaid i ysgolion eu 
gwneud o ganlyniad i’r feirws Covid-19 dros y naw mis diwethaf.  
 

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ddatganiad ddoe ar ysgolion yn dychwelyd ar ôl y 
Nadolig. Gyda lefelau trosglwyddo yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd 
ynghylch pa effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau staffio ysgolion dros gyfnod y 
Nadolig, mae’r Gweinidog wedi cytuno i sicrhau hyblygrwydd ar ddechrau'r 
tymor.  Yn dilyn y datganiad hwn, mae trefniadau dechrau Tymor y Gwanwyn ar gyfer 
ysgolion Caerdydd fel a ganlyn: 
 

Wythnos Gyntaf y Tymor (4 Ionawr - 8 Ionawr) 
 

O ddydd Llun 4 Ionawr bydd pob ysgol (Ysgolion Meithrin, Cynradd, Uwchradd ac 
Arbennig) yn darparu dysgu o bell i ddisgyblion yn ystod yr wythnos gyfan. 
 

O ddydd Mercher 6 Ionawr, bydd darpariaeth ar gyfer dysgwyr sy'n agored i niwed a 
phlant gweithwyr critigol ym mhob ysgol. Bydd dysgwyr sy'n mynychu'r ysgol ar y 
diwrnodau hyn yn cael yr un addysg â’r dysgwyr hynny sy’n dysgu o bell gartref.  
Bydd pob disgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael taleb 
archfarchnad ychwanegol ar gyfer yr wythnos hon felly os bydd yn mynychu'r ysgol, 
rhowch becyn cinio iddo. 
 

Ail Wythnos y Tymor (11 Ionawr - 15 Ionawr) 
 

Ddydd Llun 11 Ionawr, disgwylir y bydd pob disgybl yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn 
wyneb ym mhob ysgol oni bai bod amgylchiadau eithriadol fel lefelau staffio 
annigonol i weithredu'r ysgol. Os bydd unrhyw newidiadau i'r wythnos hon, bydd eich 
ysgol yn rhoi gwybod i chi amdanynt, ar ôl cytuno â'r awdurdod lleol. 
 

Mae angen i'r broses o ddychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr fod mor ddiogel â phosibl 
i'n holl ddysgwyr a'n staff.  Bydd mabwysiadu dull dysgu o bell yn ystod wythnos 
gyntaf y tymor yn galluogi ysgolion i gynllunio a pharatoi’n briodol fel sydd angen i 
sicrhau y gallant groesawu pob dysgwr yn ôl yn ddiogel ddydd Llun 11 Ionawr. 
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os oes angen mwy o wybodaeth 
arnoch am faterion sy'n ymwneud ag ysgolion oherwydd COVID-19, mae cyfres o 
gwestiynau ac atebion sy’n cael eu diweddaru'n rheolaidd i rieni a disgyblion ar gael 
yma: Cwestiynau Cyffredin Covid-19 ar gyfer rhieni a disgyblion (caerdydd.gov.uk) 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/FAQ-for-parents-and-pupils/Pages/default.aspx


 

Hoffem hefyd atgoffa rhieni a gofalwyr pryd y dylid cadw plant gartref o'r ysgol. Ewch 
i'n canllaw cyfeirio cyflym yma: Canllaw ar gyfer anfon eich plentyn i'r ysgol 
(caerdydd.gov.uk) 
 

Bydd cyfnod cloi lefel 4, y lefel uchaf posibl, ar waith yng Nghymru o 28 Rhagfyr.  
Bwriad y cyfyngiadau hyn yw gwneud y wlad yn fwy diogel felly rydym yn annog pob 
teulu i ddilyn y rheolau diweddaraf fel y gall ein hysgolion groesawu pob dysgwr yn ôl 
i'r ysgolion yn ddiogel o ddydd Llun 11 Ionawr. 

 

Er mwyn lleihau'r risg o COVID-19 yn lledaenu dros wyliau’r Nadolig, mae pethau y 

gall pawb yn eich teulu eu gwneud i helpu. Mae’r rhain yn cynnwys:  

  

Cadwch lygad am symptomau COVID-19, sef:   

 Peswch newydd neu barhaus 

 Tymheredd uchel  

 Unrhyw golled neu newid i'ch synnwyr o arogl neu flas 

 

Os bydd unrhyw un yn eich teulu yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn 

oed os ydynt yn ysgafn, trefnwch apwyntiad, naill ai drwy ffonio 119 neu drwy fynd i 

www.gov.uk/get-coronavirus-test. 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am symptomau a hunanynysu yma: 

https://llyw.cymru/gwiriad-olrhain-cysylltiadau-dyddiol-symptomau-canllawiau-

chymorth  

 

I gael gwybodaeth gyffredinol am COVID-19: https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-

ag-eraill-rhag-y-coronafeirws    

 
Yn gywir  
 

 
 
 
Melanie Godfrey 
Director of Education and Lifelong Learning/ 
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes 
 
 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/COVID-19-school-absences-guidance/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/COVID-19-school-absences-guidance/Pages/default.aspx
http://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://gov.wales/symptoms-and-self-isolation-contact-tracing
https://gov.wales/symptoms-and-self-isolation-contact-tracing
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
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