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Cadw'n Ddiogel: 

 

Mae iechyd meddwl a lles yn flaenoriaethau allweddol i rieni, ysgolion a cholegau. 

Mae cadw pellter cymdeithasol a chadw’n ddiogel yn hollbwysig; mae'n fwy diogel 

i bobl ifanc o bob oed aros gartref gymaint â phosibl. 

Fel rhieni, rydych yn adnabod eich plant yn dda. Gwrandewch ar eich greddf a 

chefnogwch eich plant gorau gallwch. Dylech gydbwyso gwaith ysgol/coleg ac 

amser teulu yn y ffordd sydd orau i’ch teulu chi. 

 

 

Dal ati i Ddysgu:  

 

Mae dysgu annibynnol yn sgil gwaith ac astudio pwysig sy'n nodwedd allweddol o 

astudiaethau ôl-16. 

Mae llawer o bwysau ar rieni, yn enwedig yn y cyfryngau cymdeithasol, i fod yn 

gyfrifol am addysgu eu plant gartref yn ystod y cyfnod hwn. Gall rhieni helpu eu 

plant i ddysgu drwy roi anogaeth ac arweiniad a bod yn gwmni iddynt, ond ni 

ddylent deimlo bod angen iddynt fod yn diwtoriaid neu’n addysgwyr yn y cartref. 

Mae chweched dosbarth ysgolion a cholegau wedi bod mewn cysylltiad â 

dysgwyr i roi gwybod iddynt sut y gallant reoli eu dysgu a pha weithgareddau i'w 

gwneud tra bod addysgu wyneb yn wyneb wedi'i atal.  

Dylech gysylltu â’r ysgol neu'r coleg yn y lle cyntaf os oes angen arweiniad 

pellach arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau. 

 

Dylai dysgwyr ddilyn unrhyw gynlluniau dysgu y mae’r ysgol neu’r coleg wedi’u 

rhoi iddynt, ond mae pob person ifanc yn wahanol a byddant yn rheoli eu dysgu 

mewn ffordd wahanol. Nid yw'n hawdd cael y cydbwysedd cywir, ond mae 

gwneud yn siŵr nad ydynt yn gorweithio yr un mor bwysig â'u hannog i ymgysylltu 

â'u dysgu. Ceisiwch eu helpu i sefydlu a chynnal strwythur clir ar gyfer y diwrnod; 

dylai fod ffiniau clir rhwng dysgu ac ymlacio. 

 Efallai bod eich plentyn yn pryderu ynghylch sut i reoli ei ddysgu a sut y 

gallai'r cyfyngiadau symud effeithio ar ei gynnydd, ei gymwysterau a'i 

ddyfodol. Bydd y dolenni yn yr adran Cwestiynau Cyffredin yn eich helpu i 

ddod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i oedran eich plentyn a'i lefel astudio.  
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 Mae patrymau yn ein helpu ni i gyd i gael trefn ar ein diwrnod. Efallai bod 

eich plentyn wedi cael cyngor ynghylch creu cynllun neu amserlen astudio, 

neu'n dilyn cynllun neu amserlen a awgrymwyd gan yr ysgol neu'r coleg. 

Gallai gwisgo ar gyfer y diwrnod a chadw at amseroedd astudio cyson, 

gyda chyfnodau ar gyfer egwyl a chinio, helpu eich plentyn i reoli ei 

weithgareddau dysgu. Nid oes raid i bob diwrnod fod yr un peth. Gwnewch 

beth sy'n gweithio i chi a'ch teulu; ewch ati i greu amserlen ddysgu sy'n 

gweddu i'ch teulu chi. 

 Dewiswch fan cyfforddus a thawel i'ch plentyn astudio, lle gall gael gafael ar 

eu nodiadau, deunyddiau ar-lein ac adnoddau defnyddiol eraill.  

 
Bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn gweld eisiau eu ffrindiau. Byddant wedi arfer 

dysgu a chymdeithasu â nhw a bellach yn defnyddio ffyrdd gwahanol o gadw 

mewn cysylltiad. Anogwch eich plentyn i ddatblygu perthnasau gweithio 

cynhyrchiol gyda'u cyfoedion o'r ysgol neu'r coleg drwy gyfryngau electronig. 

Byddant yn elwa ar drafod gwaith a chydweithio â'u ffrindiau, ond mae angen 

iddynt allu adnabod pan fo'r rhyngweithio hwn gyda'u ffrindiau yn dechrau tarfu 

arnynt.    

  

Trafodwch â'ch plentyn sut i ddal ati a chanolbwyntio a gwneud yn siŵr nad yw 

pethau eraill yn tynnu eu sylw, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, pan 

fyddant yn dysgu.  

Bydd rhai pobl ifanc yn ei chael hi'n anodd ysgogi eu hunain i astudio ar ôl cael 

gwybod na fydd eu harholiadau neu eu hasesiadau bellach yn digwydd. Ceisiwch 

eu helpu i ddeall y bydd yr wybodaeth a'r sgiliau y maent yn eu datblygu yn 

werthfawr iawn ar gyfer eu hastudiaethau neu eu gwaith yn y dyfodol, ac efallai y 

byddant yn difaru colli'r cyfle hwn i ddysgu dan arweiniad eu hysgol/coleg. 

Bydd dal i fod angen i rai pobl ifanc, yn enwedig y rheini sy'n ymgymryd â 

chymwysterau galwedigaethol, gael eu hasesu er mwyn ennill eu 

cymwysterau eleni. Efallai y bydd gofyn gwneud yr asesiadau hyn mewn 

ffordd wahanol e.e. ar-lein. Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr eraill ddychwelyd i'r 

coleg neu ysgol i wneud eu hasesiadau mewn ffordd ddiogel pan fydd 

Llywodraeth Cymru’n penderfynu ei bod yn ddiogel gwneud hynny.    

Pan fydd colegau ac ysgolion wedi cael cyfarwyddyd gan y sefydliadau 

dyfarnu, byddant yn cysylltu â'r dysgwyr i roi gwybod iddynt am y trefniadau ar 

eu cyfer. Cadwch lygad am unrhyw negeseuon o'r fath a sicrhewch fod eich 

plentyn yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r ysgol/coleg.   

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich plant yn dychwelyd i'r ysgol neu'r 

coleg (er enghraifft, os ydyn nhw neu unrhyw un arall ar eich aelwyd wedi'u 

diffinio ar sail feddygol yn eithriadol o agored i niwed, neu os yw unrhyw un ar 

yr aelwyd yn dangos symptomau o Covid-19), mae'n bwysig iawn eich bod yn 

eu trafod â’r ysgol neu'r coleg. 
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Cymorth:  

 

Dylech gysylltu â'r ysgol neu'r coleg yn y lle cyntaf. Byddant yn gallu eich cynghori 

ynghylch sut i gael gafael ar gymorth i ddiwallu anghenion eich plentyn. 

Ceir nifer o adnoddau dysgu o bell ôl-16 ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru 

(https://hwb.llyw.cymru).  

 I ddysgwyr sydd eisiau symud ymlaen i brifysgol neu addysg uwch yn y 

misoedd nesaf, mae adnoddau pontio Blwyddyn 13 yn cynnwys nifer o 

ddarlithoedd, dosbarthiadau meistr a thiwtorialau ar-lein defnyddiol ac 

adnoddau eraill. Mae’r rhain wedi'u datblygu gan brifysgolion, colegau a 

sefydliadau eraill i helpu dysgwyr i astudio ar eu cyflymder eu hunain. Ceir 

hefyd gwybodaeth gyffredinol ynghylch bywyd yn y brifysgol. 

 Mae'r dudalen Pontio i addysg a sgiliau ôl-16 ar Hwb yn cynnwys ystod o 

adnoddau a gwybodaeth i ddysgwyr ym Mlwyddyn 11 sy'n bwriadu symud 

ymlaen i ddysgu ôl-16 yn yr hydref. 

 Mae'r dudalen Dysgu a sgiliau ôl-16 ar Hwb hefyd yn cyfeirio at ystod o 

adnoddau a gwybodaeth berthnasol. 

 

 

Ceir adran yrfaoedd ddefnyddiol ar wefan BBC Bitesize 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/careers ac mae llawer iawn o wybodaeth am 

gyfleoedd a chyrsiau ôl-16 yn https://gyrfacymru.llyw.cymru/.  

 

Mae gwefannau prifysgolion a cholegau hefyd yn ffynonellau da o wybodaeth 

gyfoes. Mae nifer ohonynt yn cynnal rhith-ddiwrnodau agored a sesiynau sgwrsio 

byw i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.  

 

Yn ogystal, mae gan Lywodraeth Cymru wefan ddefnyddiol sy'n cynnwys dolenni 

i'r canllawiau diweddaraf yn ymwneud ag addysg a gofal plant yn ystod yr 

argyfwng coronafeirws: https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws. 

  

https://hwb.gov.wales/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/resources/post-16/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/post-16-learning-and-skills/year-11-bridge-to-post-16-learning-and-skills/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/post-16-learning-and-skills/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/careers
https://careerswales.gov.wales/
https://gov.wales/education-coronavirus
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Cwestiynau cyffredin: 

 
Ar beth ddylai fy mhlentyn fod yn canolbwyntio?  

Dylech gysylltu ag ysgol neu goleg eich plentyn yn y lle cyntaf. Siaradwch â'ch 

plentyn am y cyfarwyddyd y mae wedi'i gael gan yr ysgol neu'r coleg. Cysylltwch 

â'r ysgol neu'r coleg os ydych yn ansicr.  

 

Mae fy mhlentyn yn mynychu ysgol Gymraeg ond nid wyf yn siarad Cymraeg - oes 
unrhyw gymorth ar gael? 

Ceir rhestr o gyrsiau ar-lein, gwybodaeth ac adnoddau ar wefan y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. 

 

Lle gallaf gael gwybodaeth am sut bydd graddau'n cael eu dyfarnu'r haf hwn? 

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Cymwysterau Cymru.  

 

Rwy'n poeni am iechyd meddwl a lles fy mhlentyn - lle gallaf gael cymorth?  

NSPCC Cymru - https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/childrens-

mental-health/ 

Childline - https://www.childline.org.uk/ 

Mind Cymru - https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/  

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru 

 

  Mae fy mhlentyn yn dechrau yn y brifysgol ym mis Medi – lle gallaf gael       
gwybodaeth?  

Dylech gysylltu â'r ysgol yn y lle cyntaf, a cheir gwybodaeth ddefnyddiol yn y 

dolenni canlynol hefyd: 

https://www.ucas.com/careers-advice 

https://gyrfacymru.llyw.cymru/ 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/covid-19.aspx 

https://qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws---covid-19/cwestiynau-

cyffredin-ynglyn-ar-coronafeirws/prifysgolion-a-cholegau/  

 

Lle gall fy mhlentyn gael cyngor gyrfaoedd am opsiynau ôl-16? 

https://gyrfacymru.llyw.cymru/ a https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/dysgu-a-

sgiliau-ol-16/blwyddyn-11-pontio-i-addysg-a-sgiliau-ol-16/  

 

Rwy'n bryderus am y deunydd y mae fy mhlentyn wedi dod ar ei draws; a phwy y 
dylwn gysylltu? 

Ceir gwybodaeth ac adnoddau yn y parth diogelwch ar-lein ar Hwb: 

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein   

Os yw eich plentyn yn dod o hyd i unrhyw ddeunydd terfysgol neu eithafol, gall 

ef/hi neu chi roi gwybod i https://www.gov.uk/report-terrorism.  

https://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/addysgbellachaphrentisiaethau/ygymraegmaegentifantais/
https://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/addysgbellachaphrentisiaethau/ygymraegmaegentifantais/
https://qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/
https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/
https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/e53adf44-76cb-4635-b6c2-62116bb63a9a/cy
https://www.ucas.com/careers-advice
https://careerswales.gov.wales/
https://www.studentfinancewales.co.uk/covid-19.aspx
https://qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/frequently-asked-questions/universities-and-colleges/
https://qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/frequently-asked-questions/universities-and-colleges/
https://careerswales.gov.wales/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/post-16-learning-and-skills/year-11-bridge-to-post-16-learning-and-skills/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/post-16-learning-and-skills/year-11-bridge-to-post-16-learning-and-skills/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/
https://www.gov.uk/report-terrorism

