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     20/03/20 
Annwyl Rieni/Warchodwyr,  

I sylw rhieni sydd eisoes wedi cysylltu i gofrestru ar gyfer darparieth gofal i weithwyr 
allweddol 

Yn gyntaf Ymddiheuriadau – 11:25 am heddiw yr ydym wedi derbyn cadarnhad o’r isod 
gan y Cyngor 

Yn dilyn cyfarwyddiadu pellach gan y Pennaeth Addysg yn hwyr prynhawn ddoe 
hoffwn eich diweddaru o’r sefyllfa parthed gofalu am blant rieni gweithwyr allweddol. Fel 
cynllun interim brys mae’r Pennaeth Addysg wedi rhoi cyfarwyddyd mae ysgolion sydd yn 
darparu gwasanaeth gofal yma i blant gweithwyr allweddol o Mawrth 23ain hyd at Ebrill y 
3ydd (Trefniadau ar ôl hyn i’w cadarnahu). 

Erbyn hyn yr ydym wedi cael gwybodaeth bellach mae’r sectorau yma sydd yn cael 
eu hystyried fel gweithwyr allweddol (Pwysleisir mai’r Llywodraeth Cymru sydd wedi pennu 
rhain nid yr ysgol);  

• Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
• Llueoedd arfog 
• Athrawon a Staff Gofal plant 
• Gweithwyr cartrefi gofal 
• Gweithwyr cymdeithasol 
• Swyddogion yr heddlu, cynnal y gymuned, staff sifil; 
• Swyddogion carchar neu staff prawf (probation) eraill 
• Swyddog tân 
• Cynllunwyr awdurdod lleol 
• Swyddogion iechyd yr amgylchedd 
• Swyddogion traffig yr Asiantaeth Priffyrdd a Cludiant 
• Staff Llywodraeth a Llywodraethol Leol sydd wedi eu hadnabod gan eu hadrannau 

fel gweithwyr allweddol yn y cyfnod hwn. 

 
Gofynnaf yn garedig felly i chi gysylltu gyda’r ysgol cyn 2pm heddiw i gofrestru eich 
plentyn fel ein bod yn gallu staffio’r ddarpariaeth. Cofiwch – oes oes unrhyw fodd i chi 
beidio a defnyddio’r gwasanaeth yma mae’n mynd i sicrhau ein bod yn gallu diogelu’r 
plant a’r staff fydd ar y safle. 

Os oes un rhiant yn gweithio i’r garfan sy’n cael ei ddiffinio fel gweithwyr allweddol mae’r 
ysgol yn darparu gofal i’ch plentyn/plant. 

Os nad ydych yn gweithio yn un o’r sectorau uchod ni fydd yr ysgol ar agor i’ch plentyn. 

Deallwn bod hyn yn mynd i greu anhawsterau ond bydd rhaid glynu at y canllawiau er 
mwyn sicrhau bod posib staffio’r ddarpariaeth ac hefyd i gadw at y argymhellion o 
ymbellhau cymdeithasol. 

 



Atgoffwn chi o’r canlynol hefyd;  

• ni ddylai disgyblion sydd a chyflyrau meddygol fynychu gan gynnwys cyflyrau 
megis asthma. 

• os ydi unrhyw aelod o’r teulu yn arddangos symptomau COVID19 bydd rhaid 
parhau i hunan ynysu am y cyfnod o 14 diwrnod. 

Fe fydd y gofal yma ar gael i ddisgyblion Derbyn i Fl.6 o 8:00 am hyd at 5:00pm (yn 
amlwg os oes modd i chi ddod i’w casglu yn gynnharach byddwn yn ddiolchgar). Fe 
allwn ddarparu gofal ir meithrin rhwng 1:00 ac 3:00 un unig 

Hoffwn eich hatgoffa mai cyfarwyddiadau’r Sir a’r Cynulliad yw hyn nid ni fel ysgol 
unigol. 

Yn ychwanegol i’r uchod hoffwn i chi ystyried y canlynol: 

• Mae lefel staffio’r ysgol yn isel iawn eisoes ac yn debygol o leihau  wrth i 
rhai gael symptomau ac mae nifer eisoes wedi gorfod hunnan ynysu 
oherwydd cyflyrau iechyd – Felly  os oes unrhyw fodd i chi gadw plant adref 
byddai hyn yn sicrhau y byddwn yn gallu parhau gyda’r ddarpariaeth 

• Gofynwn i chi ond ddefnyddio’r gwasanaeth ar y dyddiau yr ydych ei angen h.y. ar y 
dyddiau / adegau yr ydych yn gorfod gweithio. 

• Ni fydd addysg arferol yn digwydd gan mai darpariaeth gofal plant yw’r bwriad – 
gweithgaredau gwahanol i waith cwricwlm fydd yn cymryd lle. 

• Darperir pecyn bwyd i blant y y gweithwyr allweddol. Bydd disgwyl i blant sydd yn 
talu am ginio ysgol ar hyn o bryd barhau i dalu am ginio ysgol. (Os nad ydi eich 
plentyn yn gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim). 

Ni fydd angen gwisgo gwisg ysgol 

Unwaith eto diolchaf ymlaen llaw am eich dealltwriaeth. 

Yn gywir  

Swyn Maelor– Pennaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


