
 

  

Efallai i nifer ohonoch ymuno 

gyda fi yn ddiweddar â'r fenter o 

osod lamp yn ffenestr eich cartref, 

i gofio'r cyfraniadau anhygoel a 

wnaed i iechyd a lles Florence 

Nightingale. 

Teimlaf fod y dyfyniad hwn heb os 

yn crisialu ymdrechion cymaint o 

bobl heddiw wrth inni ymdrechu i 

reoli ac addasu mewn byd sy'n 

ymddangos, yn eithaf estron i ni. 

Fel ysgol, rydym yn sicr wedi bod 

yn ceisio ymateb i’r argyfwng 

cenedlaethol a’ch sylwadau am 

addysg eich plant wrth iddynt 

ddysgu o hirbell ac wedi bod yn 

brysur yn dadansoddi’r  cannoedd 

o ymatebion a gyflwynwyd gan 

rieni, dysgwyr a staff yn yr 

‘Holiadur Dysgu o Bell’ diweddar. 

Rydym yn hynod ddiolchgar ichi am 

eich ymatebion didwyll, sy'n tynnu 

sylw, yn eithaf clir, at ba mor awyddus 

ydym yn rhieni, digyblion ac 

athrawon i wneud cynnydd ac yn 

gwella ar ein strategaethau Dysgu 

Hirbell. 

Mae'n amlwg, er bod llawer ohonoch 

yn teimlo bod ymdrechion yr ysgol 

wedi bod yn braf, mae eraill wedi 

pwysleisio'r angen i gynnig agwedd 

fwy wedi'i theilwra tuag at unigolion. 

Yn naturiol, rydym o hyd am wneud 

camau cadarnhaol i wella ar y 

ddarpariaeth a byddwn yn ymroi i 

ymateb i’ch awgrymiadau. Diolch i chi 

i gyd am gymryd yr amser i lenwi'r 

holiaduron - maen nhw'n hanfodol 

wrth ddarparu adborth ac yn  caniatáu  

i ni werthuso yr hyn sy'n gweithio'n 

dda a beth sydd angen i ni wneud i 

wella. 

Y Cynnwys 

Holiaduron T.1 

Iechyd meddwl a Lles T.2 

Holiaduron Fforwm Ieuenctyd T.3 

Tasgau awgrymir wythnos hon   T.4 

01/06/2020 EICH YSGOL 

EICH LLAIS 

Dyma rai o'r mentrau y 

mae'r ysgol wedi'u 

cwblhau yn dilyn eich 

adborth CHI: 

✓ darparu amserlen 

ddiwygiedig ar gyfer 

CA3 a 4 

✓  rhoi cyfeiriad e-bost i 

rieni ar gyfer eu 

Harweinydd Lles a 

Chynnydd priodol 

✓ anfon bwletinau / 

cylchlythyrau rheolaidd 

at rieni a myfyrwyr trwy 

e-bost a Parent Mail 

✓ E-bost rheolaidd i bob 

blwyddyn gyda gwersi 

lles wythnosol / 

gwasanaethau 

✓ negeseuon allweddol 

gan eu Harweinydd Lles 

dynodedig 

✓ galwadau i fyfyrwyr a 

nodwyd gan athrawon, 

rhieni neu hwy eu 

hunain, fel myfyrwyr 

sydd angen cyswllt o'u 

Harweinydd Lles 

✓ llunio'r blociau opsiynau 

ac amserlenni Blwyddyn 

9 i'w gweithredu ym mis 

Medi 

✓ adeiladu dolenni i 

dudalen Safon Uwch 

newydd gydag 

arweiniad ar sut i baratoi 

ar gyfer eich pynciau yn 

ystod y cyfnod interim 

hwn 

✓ creu fideos a rhannu 

gwybodaeth allweddol 

am iechyd meddwl  

✓ dathlu llwyddiant trwy 

anfon tystysgrifau diolch 

a chyhoeddi eu gwaith ar 

Twitter / Padlet 

“I attribute my success to this – I never gave or took any 

excuse.” 

Florence Nightingale 

 



 

  

Mae Arweinwyr Lles 

wedi bod yn cadw 

mewn cysylltiad â'u 

grwpiau blwyddyn 

priodol trwy e-bost 

(cyfrif @ 

ygcwmrhymni.net) ac 

wedi rhoi pwyslais yn 

ddiweddar ar les 

meddyliol a chorfforol. 

Er bod gwaith ysgol yn 

bwysig, cydnabyddir 

yn eang bod iechyd da 

a lles meddyliol da yn 

ffactorau hanfodol wrth 

sicrhau llwyddiant 

plentyn (academaidd 

neu fel arall). 

Ac rydych chi, yr un 

mor bwysig. Mae 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Caerffili wedi 

gofyn i'r ysgol rannu'r 

llinell gymorth uchod 

gyda chi, pe bai angen 

cefnogaeth arnoch chi 

ar hyn o bryd. 

Ond cofiwch fod gan 

Cwm Rhymni systemau 

bugeiliol llwyddiannus 

Team with robust 

 

Cysylltu â 

Arweinwyr Lles: 

 

Blwyddyn  7 

Blwyddyn7ygcwmrhymni.net 

Blwyddyn  8 

Blwyddyn8@ygcwmrhymni.net 

Blwyddyn  9 

Blwyddyn9ygcwmrhymni.net 

Blwyddyn  10 

Blwyddyn10@ygcwmrhymni.n

et 

Blwyddyn  11 

Blwyddyn11@ygcwmrhymni.n

et 

Blwyddyn  12 

Blwyddyn12@ygcwmrhymni.n

et 

Blwyddyn  13 

Blwyddyn13@ygcwmrhymni.n

et  

 

Anghenion Addysgu 

Ychwanegol 

Ady@ygcwmrhymni.net  

      

  Galw: 01443 875227 

 

  

 ac rydym ninnau hefyd ar 

gael i siarad â chi os 

hoffech alwad ffôn neu e-

bost. Defnyddiwch y 

manylion cyswllt ar ochr y 

dudalen hon i gysylltu. 

 

“Yr unig ffynhonnell 

wybodaeth yw 

profiad.” 

Albert Einstein 

Er mwyn hybu ein 

hymgyrch i sicrhau lles 

meddyliol myfyrwyr a 

staff, byddwn yn 

defnyddio'r wythnos hon i 

ganolbwyntio ar ymarfer 

hunanofal, yn ogystal â 

defnyddio'r amser i 

ymlacio ac i fwynhau 

amser o ansawdd gyda 

theuluoedd. 

Mae hyn yn golygu na 

fydd disgwyl i fyfyrwyr 

gwblhau gwaith yn 

seiliedig ar y cwricwlwm 

a'u bod nhw 

yn lle hynny cynigir 

dewislen o ddewisiadau 

i'w cwblhau - pe 

dymunent. Gweler 

Tudalen 4 am fanylion. 

Hunanofalyn y cartref 

Wrth gwrs mae yna nifer 

o wefannau gwahanol a 

sianeli Youtube sy'n 

cynnig sesiynau ar 

hunanofal. Mae Ms Sarah 

Williams, aelod o'n Tîm 

Lles wedi bod yn brysur 

yn creu canllaw ymarferol 

i hunanofal. Dyma rai o'r 

gwefannau y mae'n eu 

hargymell: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rqoxYKtEWE

c 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iN6g2mr0p3

Q 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Bk_qU7l-fcU 

 

 

Llinellau Cymorth y Gwasanaeth Seicoleg Addysg i 

Rieni a Staff   

9am-12pm - 01443 863207 

                         12pm-3pm - 01443 864096 

 Pwrpas y llinell gymorth hon yw cefnogi staff a rhieni gyda'r mathau canlynol o 

ymholiadau: 

Rheoli trefn arferol, diwallu anghenion eu plentyn gartref, siarad â'ch plentyn am 

covid-19, rheoli straen a phryder plant, gofalu amdanoch chi'ch hun ac ati. 

Iechyd Meddwl a Lles 
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Gwybodaeth ynglŷn â’r Fforwm Ieuenctid 

 
Y Holiaduron 

 

Coronavirus a Fi: 

https://www.childcom

wales.org.uk/coronaviru

sandme/ 

 

Cymorth Iechyd 

Emosiynol a Meddwl - 

pobl ifanc: 

https://www.surveymo

nkey.co.uk/r/mentalhea

lth-youth  

 

Neu bobl sy’n gweithio 

gyda pobl ifanc:  

https://www.surveymo

nkey.co.uk/r/mentalhea

lth-adults 

 

 

 

 

Sbwriel a gwastraff 

plastig 

https://www.surveymo

nkey.co.uk/r/WYPWast

e 

 

Diolch! 

Gwybodaeth gan 
Aled Joseph Bl10 

Rydym wedi derbyn 3 

holiadur gan gynrychiolwyr 

Senedd Ieuenctid Cymru yr 

ysgol, sefydliad o 60 o blant 

rhwng 11 a 18 oed. Fe'u 

hetholwyd i gynrychioli 

barn plant a phobl ifanc 

ledled Cymru. 

Rydym yn ffodus ac yn falch 

bod 2 aelod brwd o Gwm 

Rhymni yn rhan allweddol 

o'r mudiad hwn, Aled 

Joseph ym mlwyddyn 10 a 

Ffion Griffith o flwyddyn 12. 

 Daw'r holiadur cyntaf gan 
Gomisiynydd Plant Cymru 
yn gofyn am eich 
teimladau yn ystod y 
cyfnod heriol hwn, ac am 
yr effaith ar eich bywydau. 

Daw'r ail holiadur gan 
Bwyllgor Iechyd Meddwl a 
Lles y Senedd Ieuenctid. 
Mae'n holi am eich barn ar 
ddarparu'r gefnogaeth 
sydd ar gael ichi yn ystod y 
cyfnod digynsail hwn. 

Daw'r holiadur olaf gan 
Bwyllgor Sbwriel a Sbwriel 
y Senedd Ieuenctid. Ei 
fwriad yw asesu;. 

 

• barn pobl ifanc ar 
bwysigrwydd 
ailgylchu 

• sut y gellir gwella'r 
ddarpariaeth sydd ar 
gael. 

Mae'r holiaduron yn 
gryno ac yn gyfrinachol. 

Dyma gyfle i'ch llais gael 
ei glywed yn 
genedlaethol. 

Cofiwch, fel mewn 
etholiad, os nad ydych 
chi'n barod i godi llais a 
rhannu barn, ni all pethau 
newid a gwella! 

Ydych chi’n cysgu? 

C: Mae llawer o bobl wedi nodi eu 

bod yn cael anhawster mynd i 

gysgu, neu gael breuddwydion 

rhyfedd yn ystod y broses ynysu. 

Sut ydych chi'n cysgu? 

A:  

Mae Lockdown yn sefyllfa anaturiol iawn 

wrth gwrs ac mae seicolegydd wedi dadlau 

bod hyn yn aml yn amlygu wrth ichi gael 

breuddwydion rhyfedd, efallai o golli 

rheolaeth ar sefyllfa. Cofiwch y gall arferion 

cysgu da helpu i ymlacio'r ymennydd. 

 

• Diffoddwch bob sgrin o leiaf awr cyn 

mynd i'r gwely i roi amser i’r 

ymennydd ymlacio 

• • Ceisiwch ddarllen neu wrando ar 

ymarfer myfyrio i ymlacio'r meddwl 

cyn mynd i'r gwely 

• • Cwblhewch ryw fath o ymarfer 

corff yn y dydd (fel cerdded) i 

baratoi'r corff i orffwys gyda'r nos 

• • Yfwch ddigon o ddŵr er y gall diod 

gynnes fel coco eich cynorthwyo cyn 

mynd i'r gwely 
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Yr Wythnos Hon. 

 

Bob dydd yr wythnos hon bydd 

Arweinwyr Lles yn anfon 

newyddion y dydd at fyfyrwyr 

trwy eu cyfrifon e-bost 

@ygcwmrhymni. 

 

Gofynnwn i fyfyrwyr wirio hyn 

yn ddyddiol gan sicrhau eu bod 

yn darllen negeseuon allweddol 

ac yna'n dileu hen rai. Bydd hyn 

yn helpu'ch plentyn i gael trefn 

ar y diwrnod. 

 

Hoffem ddiolch eto i'n holl 

ddisgyblion a rhieni am eich 

caredigrwydd , eich gwaith 

ymdrechgar a'ch cefnogaeth 

gyson.  

Diolch yn FAWR! 

 

 

 

Information Regarding the Youth Forum  

Tasgau rydym yn argymell yr wythnos hon 
Mae pob myfyriwr wedi derbyn 

e-bost gan eu Harweinydd Lles 

heddiw gyda thasgau hwyliog ac 

addysgiadol neu brosiectau. Y 

nod yw canolbwyntio ar 

gwblhau unrhyw dasgau 

anorffenedig, ymarfer 

hunanofal, hybu iechyd a lles da 

ac annog unigolion i dreulio 

amser o ansawdd gyda'r teulu. 

Os yw'ch plentyn wedi llwyddo I 

gwblhau pob tasg, wedi 

cwblhau’r tasgau 

ychwanegol,mae croeso iddyn 

nhw gyfathrebu gyda’u 

hathrawon ar Google 

Classroom. Fodd bynnag, mae 

digon o waith ychwanegol 

addas ar y Google Drive i 

ddysgwyr gwblhau. 


