
 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        

Siarter Iaith           Ysgol Efydd                                                                                                                                                                                   

Wobr Arian Cymraeg Campus 

   

   

 

Cyd-ddysgwn, Cydlwyddwn 

Together We Learn, Together We Achieve 

 

              
Hospital Road 

Builth Wells                                                                                

Powys                                                                                                                                                                                              Prifathro / Headteacher: Mr. Gareth Cornelius 

LD2 3GA 

Tel: (01982) 553600                                                                                                                       

Email: office@builth.powys.sch.uk 

Website: www.builth.powys.sch.uk  

 

 

 

Ionawr 15fed 2021 

Annwyl Rieni / Warchodwyr, 

Rydym wedi cael lefel ardderchog o ymgysylltu â'n dysgu cyfunol yn yr ysgol / yn y cartref. Ar ran yr holl staff a 
llywodraethwyr hoffwn ddiolch yn ddiffuant i chi i gyd am wneud i hyn weithio cystal o dan amodau anodd iawn. 

Mae eisoes yn ymddangos fel gaeaf hir. Mae llawer ohonom wedi colli gweld teulu a ffrindiau dros y Nadolig a, gan fod 
hyn wedi parhau i fis Ionawr, rydym yn fwy ymwybodol nag erioed o'r angen i geisio rhoi rhywfaint o gyswllt 
gwirioneddol i bob plentyn â'u cyd-ddisgyblion a'u staff. Rydyn ni eisiau rhoi hwb iddyn nhw, dal i fyny gyda nhw a'u 
helpu i gael rhywfaint o hwyl. Rydym hefyd yn awyddus i ddarparu lefel ychwanegol o gymorth i blant a rhieni gyda'r 
dysgu cyfunol, yn enwedig os ydych yn gorfod ymdopi gartref. 

Rydym yn cyflwyno 'Sesiynau Cymorth Dysgu Byw' drwy Microsoft Teams ar lwyfan Hwb. Bydd plant yn gallu dweud 
'helo' a gall y staff cael cyfle i weld pawb. Bydd athrawon yn sicrhau bod plant yn deall y tasgau dysgu a gynlluniwyd ar 
gyfer yr wythnos, yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau ac yn rhoi esboniadau pellach lle mae eu hangen. Gobeithiwn y 
bydd hyn yn darparu lefel bellach o gymorth i ddisgyblion a rhieni. Rydym hefyd yn bwriadu cael sesiynau sydd yn gyfle I 
ryngweithio â'n gilydd a chael rhywfaint o hwyl. 

Bydd amseriadau a gwybodaeth am sut i gael mynediad i'r sesiynau yn cael eu rhannu yn gynnar yr wythnos nesaf. Bydd 
y sesiynau'n cael eu rhannu ar draws y dydd er mwyn caniatáu i deuluoedd â brodyr a chwiorydd allu cael gafael arnynt. 
Ni ddylent barhau mwy na thua 15-25 munud, yn dibynnu ar oedran y plant. Hoffem annog cynifer â phosibl i ymuno â 
phob sesiwn ond deallwn efallai na fydd bob amser yn bosibl. Os na allwch fynychu sesiwn benodol, rhowch wybod i'r 
athro dosbarth drwy'r sianel 'General' ar TEAMS y dosbarth. 

Rhaid i bob rhiant ddarllen y 'Cytundeb Defnydd Derbyniol Cymorth Dysgu Byw a Diogelu Data' a anfonir ar wahân. Mae 
copïau hefyd ar gael ar wefan yr ysgol ac yn adran 'Ffeiliau' y sianel 'Cymorth Dysgu Byw – Cefnogaeth Dysgu Byw' ar  
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Dîm dosbarth eich plentyn. Rhaid i chi ddweud wrthym eich bod wedi darllen y cytundeb hwn a rhoi gwybod i ni am eich 
dewisiadau o ran defnyddio camera a meicroffon at ddibenion diogelu data. Defnyddiwch ddolen Ffurflenni Microsoft e-
bost gyda'r llythyr hwn i ymateb. Rhaid i chi wneud hyn cyn y gallwn ddechrau'r sesiynau felly ymatebwch cyn gynted ag 
y bo mod dos gwelwch yn dda. 

Byddem yn eich annog yn gryf i annog  eich  plentyn i ddefnyddio'r meicroffon a'r camera oherwydd bod Llywodraeth 
Cymru wedi rhoi gwybod i ni bod yn rhaid i ni wneud trefniant i weld a chlywed pob disgybl yn rheolaidd i sicrhau ei fod 
yn ddiogel ac yn iach (gweler y llythyr a anfonwyd ddoe gan y Cynghorydd Phyl Davies ar ran Cyngor Sir Powys). 

Bydd y negeseuon fideo-ffrydio wedi'u recordio yn parhau i'r rhai nad ydynt yn gallu mynychu'r sesiynau a byddwn yn 
adeiladu ar y rhain i'w defnyddio fel canllawiau cyfarwyddiadau 'Sut i' ar adeg sy'n gyfleus i chi. 

Byddwn yn adolygu cydbwysedd ac effeithiolrwydd ein sesiynau byw, deunydd wedi'i recordio ar fideo, cynllunio ac 
adnoddau papur yn barhaus er mwyn ceisio cefnogi dysgwyr mor effeithiol ag y gallwn. Rydym yn ymwybodol iawn o'r 
ffaith y bydd rhai disgyblion yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gymorth ar-lein ac rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd 
o oresgyn y problemau hyn. 

Hoffem hefyd bwysleisio i rieni nad ydym yn disgwyl i blant fod yn edrych ar sgrin am oriau ar y tro. Drwy ein cynlluniau 
dysgu cyfunol rydym yn annog ystod eang o weithgareddau lle gall plant fod yn dysgu drwy dasgau ymarferol i ffwrdd o 
sgriniau cyfrifiadurol. Ac wrth gwrs, rydym i gyd yn gwybod bod angen llawer o gyfleoedd ar blant oedran cynradd i 
chwarae, rhedeg o gwmpas a chadw'n heini ac yn iach, gan fod hynny yn bwysig ar unrhyw adeg ac yn enwedig yn y 
cyfnod heriol hwn. 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 

G. Cornelius 
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