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Annwyl Riant / Gwarcheidiad
Bore 'ma ysgrifennodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg at benaethiaid yn nodi'r
trefniadau ar gyfer dechrau Tymor y Gwanwyn 2022.
Ein blaenoriaeth o hyd yw lleihau'r aflonyddwch i addysg a sicrhau, lle bo hynny'n bosibl,
bod dysgwyr yn parhau i dderbyn dysgu wyneb yn wyneb. Mae amddiffyn staff ysgolion
a dysgwyr hefyd yn flaenoriaeth.
Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu dau ddiwrnod cynllunio i bob ysgol ar ddechrau
tymor newydd y gwanwyn. Bydd hyn yn caniatáu amser i ni asesu capasiti staffio a rhoi'r
mesurau angenrheidiol ar waith i gefnogi dychweliad dysgwyr. Yn Abertawe mae hyn yn
golygu mai diwrnod cyntaf y tymor ar gyfer mwyafrif yr ysgolion fydd dydd Iau 6 Ionawr
2022. Fodd bynnag, bydd ysgolion hefyd yn sicrhau bod ganddynt gynlluniau cadarn ar
waith i symud i ddysgu o bell os oes angen. Gallai hyn fod ar gyfer dosbarthiadau /
grwpiau blwyddyn unigol neu o bosibl ar gyfer yr ysgol gyfan, yn dibynnu ar bwysau
staffio. Bydd rhai ysgolion yn cael diwrnod HMS na ellir ei symud a bydd ysgol eich
plentyn / plant yn rhoi gwybod i chi am hyn.
Bydd y diwrnodau cynllunio hefyd yn caniatáu i'n hysgolion uwchradd gynllunio i
ddysgwyr eistedd eu harholiadau ym mis Ionawr yn ddiogel. Ar ddechrau'r tymor bydd y
myfyrwyr hyn yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb ac i sicrhau y
gall yr arholiadau gael eu cynnal yn ddiogel.
O ystyried yr ansicrwydd cyfredol ynghylch Omicron mae’r Gweinidog wedi gofyn i
ysgolion symud i’r lefel risg ‘uchel iawn’ ar fframwaith rheoli heintiau ysgolion. Ar lefel
ysgol, gallai hyn weld amseroedd cychwyn a gorffen cyfnodol o ddechrau'r tymor
newydd fel lliniaru ychwanegol yn ogystal ag ailgyflwyno grwpiau cyswllt ac o bosibl oedi
wrth ddarparu clybiau ar ôl ysgol / brecwast, neu chwaraeon tîm lle bo angen. Gwneir y
penderfyniadau hyn ar sail asesiad risg pob ysgol unigol. Cefnogwch ein penaethiaid os
gwelwch yn dda pan fydd yn rhaid gwneud y penderfyniadau anodd hyn.
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Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim / Parseli Bwyd
Mae taliadau prydau ysgol am ddim bellach wedi cael eu gweithredu ar gyfer cyfnod
gwyliau'r Nadolig gyda pharseli bwyd hefyd yn cael eu danfon i rai teuluoedd dydd Llun
nesaf. Gwneir taliad ychwanegol nawr ddechrau mis Ionawr i gwmpasu'r diwrnodau
cynllunio gyda pharseli bwyd i'r rhai nad ydynt yn derbyn taliadau yn cael eu dosbarthu
ar 5 Ionawr 2022. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch ysgol neu ebostiwch FSMpayments@swansea.gov.uk.
Profion Llif Unffordd
Mae'n bwysig iawn bod staff a dysgwyr yn parhau i ddefnyddio Profion Llif Unffordd yn
rheolaidd yn ystod y tymor fel y gallwn ddod o hyd ac ynysu'r rhai a allai fod yn heintus i
eraill yn ddiarwybod. Mae'n arbennig o bwysig, nawr ac yn y tymor newydd, wrth i ni
gasglu tystiolaeth a meithrin gwell dealltwriaeth o'r amrywiolyn Omicron. Ein disgwyliad
cryf i’r dyfodol yw y dylai'r holl staff a dysgwyr oed uwchradd neu'n hŷn brofi deirgwaith
yr wythnos gan ddefnyddio Profion Llif Ochrol (ddydd Llun, dydd Mercher a dydd
Gwener) yn yr wythnos cyn dychwelyd i'r ysgol ac yna parhau i brofi'n rheolaidd dair
gwaith yr wythnos ar ôl dechrau'r tymor ym mis Ionawr.
Gorchuddion Wyneb
Dylai'r holl staff a dysgwyr oed uwchradd barhau i ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn
ardaloedd cymunedol ac ystafelloedd dosbarth lle na ellir cynnal pellter corfforol yn
ogystal ag ar gludiant ysgol. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu.
Yn olaf, a gaf i ddiolch i chi i gyd yn bersonol unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus
i'n hysgolion yn ystod tymor heriol arall. Rwy'n dymuno pob iechyd a Nadolig a
Blwyddyn Newydd heddychlon i chi i gyd
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