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Annwyl Ddysgwyr ym Mlynyddoedd 11,12 a 13, 

Fel y gwyddoch bellach, ni fydd unrhyw arholiadau allanol eleni ar gyfer cymwysterau 

TGAU, UG a Safon Uwch. Rydyn ni’n dal i aros am ragor o wybodaeth ac arweiniad gan 

y byrddau arholi mewn perthynas â'r dystiolaeth y bydd angen i ysgolion ei hystyried er 

mwyn darparu Graddau a Benderfynir mewn Canolfannau. 

Yn y cyfamser, bydd eich gwersi yn parhau (gyda chyfuniad o dasgau ar-lein, gwersi 

byw a recordiadau), nes ei bod yn ddiogel i ysgolion ailagor ar gyfer addysgu wyneb yn 

wyneb yn yr ystafell ddosbarth. Bydd athrawon yn parhau i gwmpasu'r maes llafur 

gofynnol ym mhob pwnc i sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau 

angenrheidiol i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i gam nesaf eich taith addysgol. 

Rydyn ni'n gwybod bod dysgwyr yn awyddus i wneud eu gorau glas ac felly rydyn ni'n 

annog pob un ohonoch chi i weithio'n galed a chwblhau'r tasgau penodol yn eich 

pynciau i gyd. Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd perchnogaeth o'ch dysgu, gan y 

bydd eich ymdrechion nawr yn helpu i bennu'ch cynnydd yn y dyfodol. Bydd eich 

ymrwymiad i'ch astudiaethau nid yn unig yn caniatáu i'r ysgol barhau i'ch cefnogi ond 

bydd hefyd yn darparu'r dystiolaeth angenrheidiol i adlewyrchu'ch ymdrech, ymroddiad 

a chynnydd ar draws pob pwnc. 

Rydyn ni’n deall y gall amgylchiadau unigol ar yr adeg hon amrywio i bob un o'n 

dysgwyr, ond mae'n bwysig cofio ein bod ni i gyd yma i'ch helpu chi. Gofynnwn i chi 

ymgysylltu â'ch holl athrawon a mynychu'ch sesiynau byw lles ac academaidd i godi 

unrhyw gwestiynau neu bryderon. 

Rydyn ni wir yn gobeithio y bydd gennym wybodaeth fwy penodol i'w rhannu gyda chi 

yn fuan iawn. Yn y cyfamser, daliwch ati i wneud eich gorau ac os oes angen unrhyw 

help neu gefnogaeth arnoch chi, plîs gofynnwch. 

Cofion 

Mrs Lisa Woodrow 
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