
     
     

 
 

 

 

                                 
                            

      
 

    
 

               
                    

                  
                   

  
 

                   
                   

                  
                    

               
 

                   
  

               
 

  
   
          

 
                 

 
 

                  
       

 

                    
         

      
     
        
            
             

 

               
                 

 

            
 

    

 
   
   

 

      
    

       
    

 
   

 
     
     

       

Sue  Walker  
Prif Swyddog (Dysgu)/Prif Swyddog Addysg Uned 5, Parc Fusness Triongl, Pentrebach,

Merthyr Tudful, CF48 4TQ Chief Officer (Learning)/Chief Education Officer 
Unit 5, Triangle Business Park, Pentrebach,

Merthyr Tydfil, CF48 4TQ 

Ffôn/Tel: (01685) 725000 Dyddiad: 5ed Ionawr 2021 www.merthyr.gov.uk 
Croesawn alwadau yn y Gymraeg 

We welcome calls in Welsh 
Annwyl Rieni / Gofalwyr Ein Cyf / Our ref: O: LCB/Comm/Sch 

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru nos ddoe byddwch yn ymwybodol bod dysgu ledled Cymru ar 
gyfer yr holl ddisgyblion bellach wedi symud i ddysgu o bell tan Ionawr 18fed ar y cynharaf. Bydd ysgol 
eich plentyn yn darparu gwybodaeth ar sut y gellir cyrchu'r dysgu hwn a sut y gall eich plentyn 
ymgysylltu â'i athrawon yn ystod yr amser hwn. Nid yw ysgolion wedi cau - mae'r dysgu wedi symud i 
blatfform gwahanol. 

Bydd eich ysgol eisoes wedi cysylltu â chi ynghylch cefnogaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol. Nod 
y cloi i lawr yw atal y firws rhag lledaenu ymhellach a'r neges glir gan Lywodraeth Cymru yw aros 
gartref lle bynnag y bo modd ac rwy'n hyderus mai dim ond lle bo hynny'n hollol angenrheidiol y 
gofynnir am ofal plant. Ar hyn o bryd mae ysgolion yn rheoli'r broses hon eu hunain, gan fod pob ysgol 
yn aros ar agor. Rhoddwyd arweiniad clir i ysgolion ar sut i reoli hyn. 

Sylwch fod gweithwyr beirniadol at y diben hwn yn cael eu diffinio fel rhywun sy'n gweithio i un o'r 
sefydliadau canlynol: 
• Gweithwyr golau glas (gan gynnwys yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth 

Ambiwlans) 
• Iechyd 
• Gofal cymdeithasol 
• Addysg (gan gynnwys y rhai mewn lleoliadau Gofal Plant) 

Fel o'r blaen, byddem yn disgwyl i'r gefnogaeth hon gael ei defnyddio dim ond os yw'n hollol 
angenrheidiol. 

Bydd unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â'r broses yn cael eu rheoli gan yr ysgol trwy eu Polisi 
Cwynion, sydd ar gael gan bob ysgol. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i atgoffa rhieni a gofalwyr na ddylai eich plentyn / plant gael mynediad at 
ddarpariaeth hyb gofal plant yn eu hysgol os ydynt: 
• Achos wedi'i gadarnhau o COVID-19 
• Yn profi symptomau COVID-19 
• Byw gydag achos wedi'i gadarnhau o COVID-19 
• Wedi'i nodi fel cyswllt agos ag achos wedi'i gadarnhau o COVID-19 
• Byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 ac sy'n aros am brawf 

Mae'n ymddangos yn annirnadwy ein bod wedi gorfod dychwelyd i'r sefyllfa hon eto, ond mae'n 
bwysig ein bod yn parhau i weithio gyda'n gilydd i atal trosglwyddo COVID-19 ledled Bwrdeistref y Sir. 

Byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi wrth i'r sefyllfa ddatblygu. 

Yr eiddoch yn gywir 

SUE WALKER, 
PRIF SWYDDOG (DYSGU) 

Croesawn ohebu yn Gymraeg a fydd gohebu yn y Gymraeg ddim yn arwain at oedi. Rhowch wybod inni beth yw’ch dewis iaith e.e Cymraeg neu’n ddwyieithog. 
We welcome correspondence in Welsh and corresponding with us in Welsh will not lead to a delay. Let us know your language choice if Welsh or bilingual. 
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