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Annwyl Riant/Warcheidwad,  

Darpariaeth gofal plant brys hwb Ystalyfera 

Rwy'n ysgrifennu i gadarnhau lle eich mab/merch yn narpariaeth gofal plant brys yr ardal hon yn Ysgol 

Gymraeg Ystalyfera.  Byddwn yn ddiolchgar pe gallech wneud nodyn o'r manylion hyn. 

Mae'r ddarpariaeth yn dechrau am 8.30am tan 5.00yp. Fodd bynnag, os ydych am ollwng yn hwyrach neu 

godi ymlaen llaw, cysylltwch â ni neu trefnwch hynny pan fyddwch yn ymweld â'r ysgol.   Nodwch y bydd 

y ddarpariaeth yn cael ei chynnal yn ein HADRAN gynradd, yn SA9 2JJ, yn y cyfeiriad llawn fel uchod. 

Gollwng / Gadael eich plant 

Pan fyddwch yn gollwng eich mab/merch, nodwch fod Glanyrafon yn stryd unffordd a dim ond o gyfeiriad 

y de o’r pentref y gellir cael mynediad iddi.   Rydym yn falch iawn o gael cyfleuster modern newydd, sy'n 

cynnwys ystafelloedd dosbarth dysgu glân, awyrog a lliwgar, ac amgylchedd cynnes a chartrefol lle bydd 

eich mab/merch yn rhydd i ymgartrefu'n ddiogel, yn hapus ac yn cael llety da! 

Wrth i chi yrru at fynedfa'r ysgol, bydd aelod o staff yr ysgol ar ddyletswydd a gofynnwn yn garedig i chi 

aros yn eich car nes eich bod yn cael eich cyfeirio at barcio ar gyfer eich cerbyd.   Arhoswch yn eich car os 

gwelwch yn dda. Mae hon yn ffordd dawel iawn, felly nid ydym yn rhagweld amser aros hir, ond rydym yn 

gwerthfawrogi eich amynedd.  Efallai na fydd angen i chi adael eich car.  Gall eich mab/merch adael y car 

a cherdded drwy gât yr ysgol i'r brif neuadd gynradd.  Bydd aelod o staff eich ysgol 

(Cwmllynfell/Pontardawe / Trebannws / Ystalyfera /Gwaun Cae Gurwen) yno i groesawu eich 

mab/merch.  Yna, pan fydd staff yr ysgol yn eich cyfarwyddo, byddwch yn gallu gyrru i ffwrdd.   

Casglu 

Pan fyddwch yn cyrraedd i gasglu eich mab/merch o 4.30 pm ymlaen, bydd gofyn i chi barcio mewn man 

casglu, bydd aelod o staff yn galw eich mab/merch o'i ystafell ddosbarth, a byddant yn ymuno â chi yn 

eich cerbyd.  Efallai na fydd angen i chi adael eich car.  Os oes ciw, arhoswch yn eich cerbyd, nes bod lle 

parcio/man casglu ar gael.  Mae hon yn ffordd dawel iawn, felly nid ydym yn rhagweld amser aros hir, ond 

rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.  

Gweithgareddau 

Dylid dweud mai darpariaeth gofal plant yw hon, nid darpariaeth addysgol.  Felly, bydd y diwrnod yn 

amserlen i gynnwys ymlacio/amser rhydd yn ogystal â gweithgareddau lles, a allai gynnwys 

gweithgareddau ffitrwydd yn ein neuadd chwaraeon neu ar gaeau'r ysgol.  Nid oes angen unrhyw ddillad 

neu offer ymarfer corff penodol ar eich mab/merch 

Cinio 

Bydd cinio yn cael ei ddarparu gan yr ysgol yn ogystal â ffrwythau, diodydd a byrbrydau yn ystod y dydd.  

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â darparu bocs bwyd, oni bai fod gan eich plentyn ofyniad dietegol 

penodol iawn.   



 

Cyswllt mewn argyfwng 

Gallwch gysylltu â'n hysgol drwy ffonio ein derbynfa ar 01639 846900, bydd ein ffonau yn cael eu staffio 

bob dydd rhwng 8.30am a 5pm.  Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno codi neu ollwng eich plentyn yn 

gynnar/yn hwyrach na'r hyn y cytunwyd arno'n flaenorol.  

Adborth 

Os oes gennych unrhyw adborth ar ein darpariaeth neu os hoffech wneud sylw, unwaith eto cysylltwch â 

ni gan ein bod yn awyddus i geisio gwella ac addasu i'r amgylchiadau newidiol hyn. Bydd uwch arweinydd 

o Ysgol Ystalyfera/ ysgol partner ar gael ac yn gyfrifol ar bob diwrnod o ddarpariaeth, a bydd ar gael i 

drafod unrhyw broblemau neu newidiadau rydych yn dod ar eu traws.  

Staff 

Bydd darpariaeth eich mab/merch yn cael ei staffio gan aelodau o staff o'ch ysgol arferol/neu mewn rhai 

cyfnodau prin gan aelod o staff o ysgol glwstwr partner.  Rydym yn hyderus ein bod wedi gwneud yr holl 

newidiadau angenrheidiol i sicrhau bod eich mab/merch yn teimlo bod croeso iddynt yn ein hysgol ac yn 

gallu ymgartrefu'n gyflym i'w hamgylchedd newydd. 

Hylendid 

Mae gan ein hysgol gyfleusterau modern ym mhob rhan o'r adeilad, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi 

modern a chyfleusterau toiled sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer ein holl ddisgyblion.  Bydd mannau golchi 

dwylo ac ardaloedd glanweithdra dwylo ym mhob rhan o'r adeilad.  Gofynnwn yn garedig i chi roi gwybod 

i'ch plant am bwysigrwydd golchi'r dwylo'n rheolaidd, hylendid personol a phellterau cymdeithasol 

priodol tra yn yr ysgol.  Bydd pob ystafell ddosbarth yn darparu ar gyfer dim mwy na 5 neu 6 o 

ddisgyblion, a byddant yn cael eu goruchwylio gan aelod o staff drwy gydol y diwrnod ysgol.  Ni fydd gan 

ddosbarthiadau/grwpiau oedran gwahanol gyfnodau egwyl na chinio gyda'i gilydd yn unol â chanllawiau 

ymbellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru. 

Gweithio mewn partneriaeth 

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi mewn partneriaeth yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae croeso i chi 

gysylltu â ni rhag ofn y bydd anhawster neu ymholiad ac edrychwn ymlaen at gwrdd â'ch mab/merch a 

gobeithio eu bod yn hynod o hapus gyda ni yn Ystalyfera, 

Yn gywir 

 

Matthew H T Evans 

Head / Pennaeth 

Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur 

 

 



 

 

 



 

 


