
 Penrhiwtyn  
Cerddwch ar hyd y palmant ar ochr dde 
Pant yr Heol/Briton Ferry Road (A474). 
Croeswch Heol Morgans wrth y cwrb isel a 
cherddwch i'r gyffordd â Heol Herbert. 
Ar gyfer y campws babanod, trowch y 
gornel a cherddwch ar hyd y palmant ar 
ochr dde Heol Herbert. Croeswch Helen's 
Road a Heol Morgans ac ewch i mewn i'r 
campws babanod drwy'r fynedfa agosaf i 
gerddwyr. Ar gyfer y campws plant iau, 
croeswch Heol Herbert a cherddwch i'r 
gyffordd â Heol yr Ysgol. Trowch i'r dde i 
ymuno â Heol yr Ysgol. Ewch i mewn i'r 
campws plant iau drwy'r fynedfa agosaf i 
gerddwyr. 
 
Cyffordd Old Road â Heol Westbourne 
Cerddwch ar hyd Old Road ar y palmant ar 
y chwith. Croeswch Gwrt Lansdown 
(ffordd breifat). Dilynwch y palmant ar y 
chwith rownd y tro ac i lawr y bryn i'r 
gyffordd â Heol Herbert. Ar gyfer y 
campws babanod, trowch i'r chwith a 
cherddwch ar hyd Heol Herbert i'r ysgol 
ar yr ochr chwith. Ewch i mewn i'r campws 
babanod drwy'r fynedfa agosaf i 
gerddwyr. Ar gyfer y campws plant iau, 
croeswch Heol Herbert a pharhewch ar 
hyd Old Road i'r gyffordd â Heol yr Ysgol. 
Trowch y gornel i ymuno â Heol yr Ysgol a 
pharhewch ar y palmant ar y chwith i lawr 
y bryn. Croeswch Heol Evans a chroeswch 
Heol Walter gyda’r Hebryngwr 
Croesfannau Ysgol i gyrraedd y campws 
plant iau ar yr ochr chwith. Ewch i mewn 
i'r campws plant iau drwy'r fynedfa agosaf 
sydd ar gael i gerddwyr. 
 
 

Stockham's Corner 
Cerddwch ar hyd y palmant ar y 
chwith (os ydych yn byw ar yr ochr 
gyferbyn, croeswch Briton Ferry 
Road wrth un o’r croesfannau a reolir 
ar hyd y llwybr). Croeswch Heol 
Quar, Crythan Road, Payne Street ac 
Exchange Road wrth y cyrbau isel. 
Cerddwch i’r gyffordd â Heol yr 
Ysgol. Croeswch Heol yr Ysgol wrth y 
groesfan pelican. Ar gyfer y campws 
plant iau, trowch i'r chwith ac ewch i 
mewn i'r ysgol drwy'r fynedfa agosaf 
sydd ar gael i gerddwyr. Ar gyfer y 
campws babanod, trowch i'r dde a 
pharhewch ar hyd Briton Ferry Road 
i'r gyffordd â Heol Herbert. 
Croeswch Heol Herbert a throwch i’r 
chwith. Cerddwch ar hyd y palmant ar 
ochr dde Heol Herbert. Croeswch 
Helen's Road a Heol Morgans ac ewch 
i mewn i'r campws babanod drwy'r 
fynedfa agosaf i gerddwyr.  

Mannau mwy diogel i groesi 
Mae man diogel i groesi'n rhywle lle 
gallwch weld i bob cyfeiriad. Sefwch i 
ffwrdd o unrhyw rwystrau fel 
arwyddion ffordd neu gyffyrdd.  
Pethau cyffredin i'w hosgoi fydd: 

 Ceir wedi parcio 

 Troadau a chyffyrdd 
Symud o geir sydd wedi parcio a 
chyffyrdd yw'r dewis gorau, ond nid 
yw'n bosib bob tro.  

Ysgol Gynradd Melin 
Llwybrau Diogel i'r 

Ysgol 

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 

 
Diogelwch ar y Ffyrdd  
01639 686828 / roadsafety@npt.gov.uk 
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