
 
 

 
 
21 Awst 2020 
 
Annwyl gydweithiwr  

 
Cwrdd ag anghenion plant a phobl ifanc byddar wrth i ysgolion a cholegau ail-agor yng 
Nghymru 

 
Mae hwn yn llythyr agored i chi oddi wrth dri mudiad blaenllaw sy’n cefnogi plant a phobl ifanc byddar yn y 
DU: y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar, y Gymdeithas Brydeinig Athrawon Pobl Fyddar (BATOD) a 
Phartneriaeth Genedlaethol Nam ar y Synhwyrau (NatSiP). 
 
Defnyddir y term plentyn byddar i olygu unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd ag unrhyw lefel o golled 
clyw. Gyda thua 2,500 o blant byddar ledled Cymru, gyda bron i 90% o’r rheini yn mynychu ysgolion prif 
ffrwdi, hoffem fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i chi am eich cefnogaeth i fyfyrwyr byddar dros y misoedd 
heriol diwethaf ac i’ch cyfeirio at gyngor rydym wedi ei datblygu a all fod yn ddefnyddiol wrth i ysgolion a 
cholegau ail-agor.  
 
Gwyddwn eich bod chi’n rhannu ein huchelgais y dylai myfyrwyr byddar dychwelyd gyda’r un cyfle i 
gyflawni â myfyrwyr eraill. Hefyd gwyddwn fod ail-agor ysgolion a cholegau yn cyflwyno nifer o heriau 
ynghylch sut i reoli’r risg o drosglwyddo‘r coronafeirws ymhellach. Nid ein rôl yw rhoi cyngor iechyd 
cyhoeddus. Ond credwn ei fod yn bwysig fod yna ystyriaeth ynghylch y risgiau i fyfyrwyr byddar unigol os 
na fyddant yn derbyn cefnogaeth arbenigol fel arfer a bod risgiau o’r fath yn cael eu cydbwyso yn erbyn 
unrhyw bryderon am iechyd y cyhoedd. 
 
Mae ein canllawiau yn amlinellu sawl mater i’w hystyried ar gyfer asesiadau risg rydych chi’n eu gwneud, 
yn ogystal â chamau lliniaru posib a allant gael eu cymryd fel ymateb i bryderon penodol:  
 

 Canllawiau ar gyfer ysgolionii (Saesneg) 

 Canllawiau ar gyfer ysgolioniii (Cymraeg) 

 Canllawiau ar gyfer colegauiv (Saesneg) 

 Canllawiau ar gyfer colegauv (Cymraeg) 
 

Isod amlinellwn nifer o bwyntiau penodol iawn yr hoffem eu hamlygu:  
 
Cymorth peripatetig (athro gwadd) i fyfyrwyr byddar 
 
Mae arweiniad y llywodraethvi wedi bod yn glir iawn yn dweud y dylai Athrawon Plant Byddar peripatetig 
(gwadd) gael caniatâd i fynd i mewn i ysgolion a cholegau, ar yr amod bod nifer o ragofalon yn cael eu 
cymryd: 
 
“Gall athrawon llanw, athrawon peripatetig a/neu staff dros dro eraill symud rhwng ysgolion. Dylent 
sicrhau eu bod yn lleihau cyswllt ac yn cadw cymaint o bellter ag sy’n bosib o aelodau staff eraill. Dylai 
arbenigwyr, therapyddion, clinigwyr a staff cymorth arall i ddisgyblion sydd ag AAA ddarparu ymyriadau fel 
arfer. Dylai ysgolion ystyried sut i reoli ymwelwyr eraill i’r safle, fel contractwyr a sicrhau bod canllawiau’r 
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safle ar gadw pellter cymdeithasol/corfforol a hylendid yn cael eu hegluro i ymwelwyr wrth iddynt neu cyn 
iddynt gyrraedd. Lle bo ymweliadau yn digwydd y tu allan i oriau ysgol, dylent. Dylid cadw cofnod o bob 
ymwelydd.” 
 
Croesawn y cyngor hwn, yn enwedig yng ngoleuni’r ffaith bod cefnogaeth arbenigol y mae plant byddar yn 
derbyn fel arfer – ledled awdioleg, addysg a thechnoleg – efallai wedi cael ei chyfyngu’n llym ers dechrau 
cyfyngiadau’r coronafeirws. Mae’n amlwg bod gan ysgolion a cholegau rôl hanfodol i’w chwarae mewn ail-
sefydlu trefnau arferol pwysig a chefnogaeth arbenigol sy’n galluogi i fyfyrwyr byddar gael mynediad at 
ddysgu. 
 
Cydnabyddwn, mewn rhai achosion, efallai fod yn well gan ysgolion a cholegau bod cefnogaeth arbenigol 
yn cael ei darparu o bell neu, mewn rhai achosion, bod yna ddim dewis arall oherwydd, er enghraifft, 
unrhyw gyfyngiadau lleol neu oherwydd mae plant yn gwarchod neu’n hunanynysu. Ein cyngor yw ni ddylai 
ysgolion a cholegau osod unrhyw ddulliau cyffredinol ynglŷn â hyn. Yn lle, dylai ysgolion a cholegau ystyried 
y risgiau unigol i fyfyrwyr byddar os na all cefnogaeth gael ei darparu wyneb yn wyneb. Er gall cefnogaeth 
gael ei darparu i fyfyrwyr byddar o bell weithiau (ac yn well na pheidio â darparu unrhyw gefnogaeth o 
gwbl), nid hyn yw’r ffordd orau bob tro. Mae’r rhesymau pam gall ymweliad wyneb yn wyneb fod yn fwy 
effeithiol yn cynnwys: 
 

 mae’r myfyriwr yn ei chael hi’n anodd cael mynediad at sŵn neu i weld patrymau/arwyddion gwefusau 
ar sgrin 

 yr angen i ddarparu hyfforddi neu i ddangos neu fodelu arfer da na ellir eu gwneud yn effeithiol o bell 

 ymgymryd ag asesiadau a monitro cywir ac effeithiol 

 wrth ffitio neu wirio cyfarpar, fel cymhorthion radio. 
 
Yn fwy cyffredinol, rydym yn annog ysgolion a cholegau i gynnwys Athrawon Plant Byddar mewn unrhyw 
drafodaethau ynghylch asesiadau risg i fyfyrwyr byddar unigol, yn ogystal ag ynghylch unrhyw newidiadau 
ehangach i addysgu a dysgu ac unrhyw raglenni cefnogaeth dal i fyny sy’n cael eu cyflwyno. 
 
Cyfarpar arbenigol 
 
Mae nifer o fyfyrwyr byddar yn defnyddio technoleg clywed cymorth radio i’w helpu i glywed eu hathro yn 
glir dros unrhyw sŵn cefndir. Bydd hyn fel arfer yn gofyn i’r ddyfais gael ei rhannu rhwng y myfyriwr a’r 
athro. Bydd yn bwysig i bwysleisio anghenion hylendid – h.y. golchi’r dwylo yn rheolaidd – wrth gyffwrdd â 
chymhorthion radio. Gall cymhorthion radio gael eu glanhau cyn ac ar ôl iddynt gael eu defnyddio. Noder, 
mae’n rhaid i hyn gael ei wneud yn ofalus i osgoi damwain i’r ddyfais. Gall Athro Plant Byddar neu 
Awdiolegydd Addysgol gynnig cyngor ar hyn. Mae Cymdeithas Brydeinig Athrawon Pobl Fyddar (BATOD) 
hefyd wedi darparu canllawiauvii.  
 
Dysgu o bell  
 
Cydnabyddwn y posibilrwydd gall rhai ysgolion a cholegau gael eu gorfodi i gau dros dro unwaith eto os 
bydd cyfyngiadau lleol. Hefyd efallai bydd rhaid dychwelyd at ddysgu o bell neu ddysgu cyfunol unwaith 
eto. Fel y sylweddolwch, gall hyn osod nifer o heriau penodol i nifer fawr o fyfyrwyr byddar a’u teuluoedd. 
Mae’n bwysig meddwl am sut all hyn gael ei wneud yn hygyrch iddynt. Efallai hoffech adolygu rhestr 
wirioviii y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar o faterion i’w hystyried. 
 
Yn nhermau unrhyw faterion diogelu a all godi o ganlyniad i ddarparu cefnogaeth o bell, sylweddolwn fod 
rhaid dilyn unrhyw bolisïau yn y maes hwn. Ond, credwn ddylai hyn fod yn gymesur â’r sefyllfa ac wedi’u 
cydbwyso â’r risg i blant unigol os nad ydynt yn derbyn y gefnogaeth arbenigol sydd angen arnynt, cymaint 
â phosib.  
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Masgiau a gorchuddion wyneb 
 
Ar ôl darllen canllawiau’r llywodraethix rydym yn deall nad yw masgiau neu orchuddion wyneb yn orfodol 
mewn addysg, heblaw mewn sefyllfaoedd lle mae cadw pellter cymdeithasol yn anodd neu lle bo’n 
angenrheidiol i gwrdd ag anghenion gofal personol plentyn.  
 
Fel mae’r Llywodraeth yn mynegi: “dylid ystyried yn ofalus effaith gwisgo gorchudd wyneb ar ddysgwyr 
byddar neu ddysgwyr sydd wedi colli eu clyw i unrhyw lefel.” Mae dysgu wedi’i seilio ar allu cyfathrebu yn 
glir i fyfyrwyr ac mae cyfathrebu clir yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc byddar. Bydd defnyddio 
masgiau neu orchuddion wyneb yn cael effaith sylweddol ar allu plant a phobl ifanc byddar i gyfathrebu, i’r 
fath raddau a all mynychu’r ysgol neu goleg fod yn ddibwrpas. 
 
Cydnabyddwn y sensitifrwydd ynghylch y mater hwn. Gofynnwn, os ydy masgiau neu orchuddion wynebu 
yn cael eu gwisgo yn eich lleoliad addysg, fod trafodaeth yn cael ei chynnal gyda’r myfyriwr, teulu ac Athro 
Plant Byddar i adnabod y risgiau i fynediad y myfyriwr byddar at ddysgu a’i lles emosiynol ac i ddod o hyd i 
drefniadau eraill a fydd dal yn eu caniatáu mynediad llawn at addysg. 
 

Mwy o wybodaeth  
 
Mae blog coronafeirws i weithwyr proffesiynolx Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yn cynnwys 
mwy o wybodaeth am y coronafeirws a chefnogaeth i blant byddar ac yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, 
mewn ymateb i unrhyw newidiadau mewn canllawiau’r llywodraeth a/neu adborth gan weithwyr 
proffesiynol. Mae ystod o adnoddau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws hefydd ar gael trwy BATODxi a 
NatSIPxii. 
 
Yn ogystal â chysylltu â gwasanaeth addysg arbenigol i blant byddar eich awdurdod lleol, gallwch hefyd 
gysylltu â llinell gymorthxiii y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar os hoffech wybodaeth, cyngor neu 
gefnogaeth bellach.  
 
Hoffwn ddiolch i chi am ystyried y materion hyn. 
 
Yn gywir, 
 
Debbie Thomas, Pennaeth Polisi a Dylanwadu (Cymru), Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar Cymru 
 
Steph Halder, Llywydd, BATOD 
 
Lindsey Rousseau, Hwylusydd, NatSIP 
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i Yn cynnwys ysgolion prif ffrwd gyda darpariaeth adnoddau. Ffynhonnell: www.ndcs.org.uk/CRIDE neu 
www.batod.org.uk/information/cride-reports/. 
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