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     Ffôn/Tel: 01656 643643                                                   Facs/Fax: 01656 668126          Ebost/Email: talktous@bridgend.gov.uk                                                                                  

     Negeseuon SMS/ SMS Messaging: 07581 157014           Twitter@bridgendCBC              Gwefan/Website: www.bridgend.gov.uk 

Cyfnewid testun: Rhowch 18001 o flaen unrhyw un o’n rhifau ffon ar gyfer y gwasanaeth trosglwyddo testun 

Text relay: Put 18001 before any of our phone numbers for the text relay service 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Rhowch wybod i ni os yw eich dewis iaith yw’r Gymraeg  
We welcome correspondence in Welsh. Please let us know if your language choice is Welsh 

 

  
  

Uned Cymorth Cyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i 

Deuluoedd  (UCCACD)  

Education and Family Support Directorate –  

Directorate Support Unit (EDSU) 

 
Deialu uniongyrchol / Direct line: 01656 642617 
 
Ein cyf / Our ref: EDSU/LH 
Eich cyf / Your ref:  
 
Dyddiad / Date:  5 Ionawr 2021 
 

Annwyl Riant/Gofalwr 
 
Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y dylai pob ysgol yng Nghymru ddysgu 
ar-lein yn unig tan 18 Ionawr.  
 
Bydd ysgolion yn aros ar agor i blant gweithwyr allweddol (fel y’u pennir gan yr awdurdod lleol) 
a dysgwyr agored i niwed, yn ogystal â dysgwyr y mae angen iddynt gwblhau arholiadau neu 
asesiadau hanfodol.  
 
Felly, bydd ddarpariaeth ar y safle/yn yr ysgol ar gyfer dysgwyr agored i niwed (hyd at, a chan 
gynnwys, disgyblion Blwyddyn 8) a phlant gweithwyr allweddol yn ysgolion cynradd, yn parhau 
rhwng 6 ac 8 Ionawr (gan gynnwys y ddau ddyddiad), ac 11 a 15 Ionawr (gan gynnwys y ddau 
ddyddiad). 
 
Bydd y ddarpariaeth ar y safle ar gyfer y disgyblion hyn ar gael yn ystod oriau agor arferol yr 
ysgol yn unig. 
 
Bydd ysgol eich plentyn yn cysylltu â chi’n ddiweddarach yn yr wythnos i roi rhagor o 
wybodaeth am y ddarpariaeth ar fydd ar gael ar y safle. 
 
Byddaf yn cysylltu â rhieni/gofalwyr eto os bydd y sefyllfa’n newid. 
 
Gyda diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.  
 
 
 
 
 
Lindsay Iorwerth Harvey (Mr)  
Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr   
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