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23  Hydref  2020   
  
Annwyl ddysgwyr, rhieni a gwarchodwyr ,   
  
Wrth i’r wlad baratoi   at gyfnod clo byr a llym, ysgrifennaf atoch i amlinellu’r systemau ysgol bydd mewn lle dros y  
pythefnos a hanner nesaf. Fel y gwyddoch bydd yr ysgol yn ail agor i ddysgwyr Bl.7 - 8  a Thŷ Derwen ar ddydd Llun  
02.11.2020 9 . Bydd dysgwyr Bl. - 13  yn cychwyn ar gy fnod o ddysgu hirbell am yr wythnos gyntaf 02 - 06.11.2020  ac  
yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun 09.11.2020.   
  
Dysgu hirbell:   
Mae canllawiau clir ar ein prosesau ac amserlen ni   dysgu hirbell  fesul blwyddyn,  wedi’u rhannu ar wefan yr ysgol.  
Mae’r rhain yn nod i’n glir y gwersi a gwaith bydd angen i flynyddoedd penodol gwblhau yn ystod yr wythnos  
honno. Fel y gwelwch mae yna amrywiaeth o sesiynau ac arddulliau o ddysgu yn digwydd yn ystod yr wythnos. Yn  
dilyn ymholiadau â dysgwyr rydym wedi dod i’r penderfyniad  i gynnig y sesiynau hyn i sicrhau tegwch i bawb.   
Bl. 9       Bl.1 0       Bl.1 1       CA 5   
  
Dyfeisiau cyfrifiadurol:   
Mae ’n   bwysig i gofio mewn rhai cartrefi  does dim   digon o dechnoleg ,   gyda  t h euluoedd yn rhannu dyfeisiau unigol  
ac felly rydym wedi blaenoriaethu’r dysgwyr arholiad i dderbyn unrhyw  ddyfeisiau sbâr roedd gennym   fel ysgol.  
Bydd angen i’r dysgwyr hynny sydd heb gyfrifiadur barhau i ddefnyddio eu dyfeisiau electronig personol i gael  
mynediad i’r sesiynau a gwaith perthnasol.    
  
Canllawiau astudio:   
Rydym wedi cyflwyno cytundeb ymddygiad wr th ymgymryd â dysgu hirbell. Mae’n allweddol bod dysgwyr, rhieni a  
gwarchodwyr yn darllen y canllawiau hyn yn ofalus. Bydd unrhyw berson sydd yn torri amodau’r cytundeb yn cael  
eu gwrthod rhag ymuno â sesiynau dysgu hirbell. Mae ’r   canllawiau hefyd yn pwysl eisio’r cyfrifoldeb  sydd  ar  
ddysgwyr i  d rin y cyfnod dysgu hirbell fel diwrnod ysgol arferol trwy godi ar amser, gwisgo’n briodol a gweithio  
mewn man addas a thawel o fewn y cartref.   
  
Llythyr o’r sir:   
Rydym wedi lanlwytho llythyr gan Gyfarwyddwr Addysg y s ir Mr Lindsay Harvey sydd yn amlinellu atebion i  
gwestiynau cyffredinol.   
  
Mae’r cyfnod clo byr a llym yn  mynd i fod yn  anodd i ni gyd, ond wrth ymateb at  yr   her hwn gyda’n gilydd,  
gobeithiwn gallem ddychwelyd i gyfnod gwell yn gynt.    
  
Pob dymuniad da i chi   gyd fel teulu ac edrych wn   ymlaen i groesawu ein dysgwyr yn ôl yn raddol yn yr hanner tymor  
newydd.   
  
Cofion,   
Meurig Jones   
Prifathro   
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