
Tymor yr haf
2020

Gobeithio fod pawb yn
cadw’n iach ac yn

ddiogel.  Edrych ymlaen
i weld pawb cyn bo

hir!!



Y sefyllfa bresennol:
Mae’r sefyllfa Coronavirus yn un gwbl eithriadol ac 
annisgwyl ac un nad oedd neb wedi ei ragweld.  
Mae’n sefyllfa ddifrifol ond fe ddown ni drwyddi.  
Mae’n bwysig iawn ein bod yn cadw at y rheolau i
leihau’r risg o ledi’r feirws er mwyn i’r gwyddonwyr
a’n arweinwyr fedru dod i’r casgliad ei fod yn
ddiogel i godi’r gwaharddiadau cymdeithasol.     

Ar hyn o bryd nid yw’r glir pryd fydd yr ysgol yn ail 
agor.

Gobeithio fod pawb wedi cael amser i orffwyso ac 
ymlacio yn ystod y gwyliau, cofiwch ofalu am eich
hunain ac am aelodau eraill eich teulu.



Rheolau pwysig i ni
gadw atynt:

• Arhoswch adref

• Golchwch eich dwylo yn rheolaidd

• Teithiau angenrheidiol yn unig

• Cadwch bellter o 2 metr rhyngddo chi a unrhywun
arall y tu hwnt i aelodau’r teulu

• Cofiwch bwysigrwydd ymarfer corff

• Dim cyfarfodydd torfol



Tymor yr haf 2020:
Gwyddom fod y wlad yn parhau i hunan-ynysu am y 3 wythnos
nesaf, felly:

• Gosodwch drefn ar eich diwrnod; amser ar gyfer gwaith ysgol, 
ymarfer corff, helpu o gwmpas y tŷ, hamdden a ‘chymdeithasu’ 
gyda ffrindiau.

• Gwiriwch eich cyfrifon ebost, edulink, Teams a Moodle yn 
gyson i dderbyn arweiniad gan eich athrawon.

• Pan fyddwch yn cwblhau tasgau, anfonwch y gwaith at eich 
athrawon, fe allwch dynnu lluniau o’ch gwaith os nad ydy’r 
gwaith ar ffurf digidol.

• Ebostiwch eich athrawon os nad ydych yn deall unrhyw beth 
neu chi eisiau sgwrs am rhywbeth.

• Bydd gwaith i ddisgyblion CA3 yn cael ei anfon bore dydd Llun, 
Ebrill 20fed trwy schoolcomms i’ch rhieni.  Gofynwch iddynt 
am gopi o’r gwaith.

• Bydd athrawon yn gosod gwaith i ddisgyblion Bl 10 a 12 yn 
uniongyrchol trwy’r cyfrifon a gyfeiriwyd atynt yn gynt.



Amser i fod yn
ddiolchgar:

Yng nghanol yr ofnau a’r pryderon tywyll mae golau
yn disgleirio ymhobman.  Mae llawer o ddaioni yn
dod i’r amlwg o’n cwmpas ac mae angen i ni fod yn
ddiolchgar am llawer o bethau.  Dyma rai pethau y 
gallwn deimlo’n ddiolchgar amdanynt, allwch chi 
ychwanegu at y rhestr isod?:

• Gweithwyr y gwasanaeth iechyd a gofal
cymdeithasol.

• Gweithwyr allweddol eraill sy’n cadw
gwasnaethau pwysig ar agor:  siopau bwyd, 
gweithwyr casglu sbwriel ayb.

• Gwirfoddolwyr sy’n helpu eraill fel yr henoed a’r
anabl.

• Y gallu i barhau i ddysgu gyda chefnogaeth
technoleg.



Beth allwn wneud i gefnogi’r
Gwasanaeth Iechyd a gweithwyr
allweddol eraill?:

• Dangos ein gwerthfawrogiad drwy
glapio tu allan y tŷ am 8 y.h. pob nos
Iau.

• Darluniau’r enfys – arwydd o obaith.

• Cefnogwch ymgyrchoedd codi arian
e.e. Geraint Thomas, Capten Tom 
Moore, Ryan Jones.

• Staff i gynnal yr hwb yn Ysgol 
Glantaf i gefnogi rhieni sy’n weithwyr
allweddol.

• Sbectol diogelwch yr adran
Wyddoniaeth wedi mynd at Ysbyty’r
Waun.





Cefnogwch ymgyrchoedd codi arian tuag
at y Gwasanaeth Iechyd Gyhoeddus (NHS)



Ceisiwch beidio pryderu:
Mae’n gwbl naturiol i ni deimlo’n bryderus am y sefyllfa
anghyffredin yma, rydym oll yn pryderu am ein hunain
a’r dyfodol, pryderu am annwyliaid yn enwedig yr
henoed a rhai sydd yn dioddef o salwch a phryderu ein
bod yn disgyn y tu ôl gyda gwaith ysgol.

Mae’n bwysig cofio:

• Bydd pobl yn aros yn iach tra’u bod yn cadw at 
reolau hunan-ynysu a phellhau cymdeithasol.

• Bydd ymateb i’r tasgau a osodwyd gan athrawon yn
help i gadw fyny gyda gwaith ysgol.  Mae eich
athrawon ar gael drwy ebost i gael sgwrs am 
unrhywbeth sy’n eich pryderu.

• Cofiwch ddarllen, siarad ac ysgrifennu cymaint o 
Gymraeg a phosib yn enwedig os ydych yn byw
mewn tŷ lle Saesneg yw prif iaith y cartref.  Cofiwch 
wrando ar Radio Cymru a gwylio S4C o bryd i’w 
gilydd.



Rhannwch eich pryderon
• Siaradwch gyda’r teulu neu ffrindiau os ydych yn poeni – weithiau mae siarad pethau drwyddo yn

helpu

• Cysylltwch gyda eich Tiwtor Personol neu eich Pennaeth Blwyddyn os oes angen cefnogaeth arnoch
chi neu eich teulu.  Byddwn yn fwy na hapus i ebostio neu drefnu sgwrs petai angen.  

• Mae Tîm Cwnsela yr Awrdurdod Lleol yn darparu gwasanaeth o gefnogaeth dros y ffon petai angen
angen – yn cynnig strategaethau ymdopi neu yn gallu eich cyfeirio at elusennau neu apiau defnyddiol. 
Gallwch gysylltu yn uniongyrchol ar 02922330709 neu gofyn i’r Pennaeth Blwyddyn eich cyfeirio drwy
ebost.

• Os oes ganddoch bryderon Iechyd o unrhyw fath mae cefnogaeth debyg i’r gwasanaeth Nyrs Ysgol ar
gael dros neges text i ddisgyblion rhwng 11 a 19 oed i’r rhif yma – 07520615718 – gallwch gysylltu eich
hunain.

• Dilynwch (@plasmawr_lles) ar Trydar am gefnogaeth lles emosiynol a syniadau am ofalu am eich
hunain.

• Os ydych yn poeni am eich diogelwch eich hunain yn ystod yr amser yma cofiwch ofyn am gefnogaeth
– unai ganddom ni yn yr ysgol neu gan elusennau neu asiantaethau arall megis

• Childline 08001111

• Kooth.com – cwnsela a chefnogaeth ar y we

• Young Minds – gwasanaeth argyfwng – Textio YM i 85258 – gwasanaeth 24/7



Arhoswch yn 
iach ac yn 
ddiogel!


