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Annwyl riant/gwarcheidwad, 
 
Yn ystod blwyddyn gyntaf eich plentyn yn yr ysgol, bydd aelod o wasanaeth nyrsio'r ysgol fel 
arfer yn ei weld i gynnal rhai profion sgrinio. 
 
Mae hyn yn rhan o'r Adolygiad Adeg Dechrau’r Ysgol ac mae'n darparu asesiad o anghenion 
iechyd eich plentyn, yn hyrwyddo iechyd a lles ac yn cefnogi ac yn galluogi eich plentyn i 
gyflawni ei botensial llawn. 
 
Mae’r adolygiad yn cynnwys: 

 Adolygiad o statws imiwneiddio eich plentyn 
 Sgrinio golwg  
 Mesur twf (uchder a phwysau) 

  
Sgrinio golwg i asesu golwg eich plentyn gan ddefnyddio prawf paru llythyrennau  
 
Mae pandemig COVID-19 wedi amharu ar y rhaglen sgrinio hon. O ganlyniad, efallai nad yw 
eich plentyn wedi cael ei sgrinio wrth iddo adael y dosbarth derbyn a dechrau ym Mlwyddyn 
1. Felly, rydym yn argymell eich bod yn mynd â'ch plentyn i optometrydd (optegydd) i brofi ei 
lygaid.   
 
Pam mae'n bwysig trefnu prawf golwg? 
 
Mae golwg da yn hanfodol er mwyn sicrhau bod plant yn cael cyfle i gyflawni eu potensial 
llawn yn weledol, yn addysgol ac yn gymdeithasol. Efallai na fydd plant yn sylweddoli bod 
ganddynt broblem gyda’u golwg, a allai, yn ei dro, effeithio ar eu datblygiad a'u haddysg. 
 
Fe’ch cynghorir felly i drefnu prawf golwg ar gyfer eich plentyn, pan yn gyfleus, er mwyn 
sicrhau bod unrhyw broblemau’n cael eu canfod mor gynnar â phosibl.  
 
https://lookafteryoureyes.org/eye-care/childrens-eye-health/guide-to-childs-eyes/  
 
Ble allaf drefnu prawf golwg? 
 
Gellir cael profion golwg ar gyfer plant o dan y GIG ym mhob bob practis optometreg 
(optegwyr) yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=Optician  
http://www.eyecare.wales.nhs.uk/home    
 
A oes cost? 
 
Mae holl brofion golwg y GIG YN RHAD AC AM DDIM i blant o dan 16 oed a'r rhai rhwng 16 
a 18 oed sydd mewn addysg llawnamser. 
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Beth os oes gennyf bryderon am olwg fy mhlentyn? 
 
Os oes gennych unrhyw bryderon am olwg eich plentyn, cysylltwch â'ch optometrydd 
(optegydd) lleol. 
 
 
 
Beth os oes gennyf bryderon eraill am iechyd fy mhlentyn? 
 
Os ydych yn pryderu am agwedd arall ar iechyd eich plentyn, dyma rywfaint o wybodaeth 
ychwanegol a ffynonellau o gymorth.  
 
Beth os oes gennyf bryderon am uchder neu bwysau fy mhlentyn? 
 
Os oes gennych unrhyw bryderon am uchder neu bwysau eich plentyn, cysylltwch â'ch 
meddyg teulu. Gall hyn fod yn bryderon eu bod yn rhy drwm neu dan bwysau neu’n bryderon 
am arferion bwyta rheolaidd a allai effeithio ar eu hiechyd (bwyta gormod neu beidio â bwyta 
digon).  
 
Os hoffech wybod mwy am y Rhaglen Mesur Plant, ewch i www.wales.nhs.uk a chwilio am y 
Rhaglen Mesur Plant.  
 
 
Beth os oes gennyf bryderon am iechyd fy mhlentyn yn gyffredinol? 
 
Os ydych yn pryderu am unrhyw agwedd ar iechyd eich plentyn, cysylltwch â'ch meddyg 
teulu.   
 
I gael rhagor o gyngor ar yr Adolygiad Adeg Dechrau’r Ysgol neu'r asesiadau, cysylltwch 
â'ch nyrs ysgol drwy gysylltu â gweinyddwyr eich ysgol. 01639 862801 
 
Yr eiddoch yn gywir 
 
Gwasanaeth Nyrsio Ysgol  

 
  
 
 
   
 
  
 
 


