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O Goetre  
Dechreuwch ar Heol Goetre. Cerddwch ar 
hyd y palmant ar y dde tuag at gyffordd y 
draffordd. Dilynwch y palmant i ymuno â 
Field Terrace. Croeswch Wildbrook wrth y 
cwrb isel. Cerddwch ar hyd y palmant ar 
ochr dde Lle Tan-y-Groes. Wrth y fân 
gylchfan, croeswch Heol Pen-y-Cae. 
Parhewch ar hyd Lle Tan-y-Groes i gylchfan 
cyffordd 40 yr M4. Croeswch y ffordd 
ymadael wrth y cwrb isel a cherddwch o dan 
y draffordd i'r ffordd ymuno. Croeswch y 
ffordd ymuno wrth y cwrb isel a throwch 
i'r chwith. Trowch y gornel a cherddwch i 
gyffordd Brynheulog Place â Stryd Tan-y-
Groes. Croeswch Brynheulog Place. 
Croeswch Stryd Tan-y-Groes. Cerddwch ar 
hyd Abbey Road i'r gyffordd â Connaught 
Street. Croeswch Connaught Street a 
throwch i'r dde. Cerddwch ar hyd y palmant 
ar ochr chwith Connaught Street. Croeswch 
Heol Talcennau i ymuno â Grange Street. 
Cerddwch i'r gyffordd â Broad Street. 
Trowch y gornel i ymuno â Broad Street. 
Cerddwch i'r gyffordd â York Place. 
Croeswch York Place. Yna, croeswch Broad 
Street. Ewch i mewn i'r ysgol drwy'r 
fynedfa i gerddwyr.  

O The Uplands  
Dechreuwch yn The Uplands. Ewch i lawr y 
llwybr grisiog sy’n cysylltu â Llettyharri 
(A4107). Ar ddiwedd y llwybr, trowch i’r 
chwith a cherddwch i'r safle bws. Croeswch 
Lettyharri i'r palmant gyferbyn. Trowch i’r 
dde ac ewch i lawr y llwybr grisiog i Ynys-y-
Gored. Trowch i'r chwith a chroeswch Tŷ-
Draw Hill a King Street i ymuno ag Ynys 
Street. Parhewch ar hyd y palmant ar ochr 
chwith Ynys Street tuag at drosffordd 
traffordd yr M4. Dilynwch y llwybr i 
gerddwyr a beicwyr o dan draffordd yr M4 

sy’n dod allan ar King Street. Croeswch King 
Street i'r palmant ar y chwith a throwch i'r 
dde. Cerddwch i’r gyffordd â Dan-y-Bryn 
Road. Trowch y gornel i ymuno â Dan-y-Bryn 
Road. Cerddwch heibio James Street a Pont 
Street a chroeswch Bridge Street a Stryd 
yr Hafod. Croeswch Dan-y-Bryn Road. Yna, 
croeswch Stryd Tan-y-Groes i'r palmant ar 
y dde. Trowch i'r dde a cherddwch i’r 
gyffordd â Beverley Street. Wrth y 
gyffordd, trowch y gornel i ymuno â 
Beverley Street. Croeswch Grange Street a 
York Street. Ewch i mewn i'r ysgol drwy'r 
fynedfa agosaf i gerddwyr.  

O Benycae 
Dechreuwch ar y palmant ar ochr chwith 
Heol Pen-y-Cae. Defnyddiwch y llwybr a’r 
danffordd i gyrraedd Bridge Street. 
Trowch i’r dde a cherddwch ar hyd y 
palmant ar ochr chwith Bridge Street i'r 
gyffordd â Dan-y-Bryn Road. Trowch y 
gornel i ymuno â Dan-y-Bryn Road. Croeswch 
ddechrau Stryd yr Hafod. Cerddwch i'r 
gyffordd â Stryd Tan-y-Groes. Wrth y 
gyffordd â Stryd Tan-y-Groes, croeswch 
Dan-y-Bryn Road. Croeswch Stryd Tan-y-
Groes i'r palmant ar y dde. Trowch i'r dde a 
cherddwch i’r gyffordd â Beverley Street. 
Wrth y gyffordd, trowch y gornel i ymuno â 
Beverley Street. Croeswch Grange Street a 
York Street. Ewch i mewn i'r ysgol drwy'r 
fynedfa agosaf i gerddwyr.  

O Daibach 
Dechreuwch ar Commercial Road. Cerddwch 
heibio Parc Coffa Talbot ac Eglwys Sant 
Tewdwr i'r gyffordd ag Abbey Road. 
Croeswch Abbey Road wrth y groesfan 
pelican. Cerddwch ar hyd Heol Talbot, gan 

Mae Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Castell-
nedd Port Talbot wedi ystyried llwybrau 
cerdded a beicio i gyrraedd eich ysgol 
newydd. Mae’r daflen hon yn dweud wrthych 
sut i gyrraedd yr ysgol mor ddiogel â 
phosibl. 
 
Cyngor cyffredinol 

 Gwisgwch rywbeth gweladwy 

 Cerddwch wrth groesi – peidiwch â 
rhedeg 

 Edrychwch a gwrandewch drwy'r amser 
wrth groesi 

 Pediwch byth â defnyddio iPods/ffonau 
na phethau eraill sy’n tynnu'ch sylw wrth 
groesi 
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