
 

 

 

 

 Gwasanaeth Cyflawniad 

Lleiafrifoedd Ethnig 

 

Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol 

Siaradwch eich iaith gyda’ch plant yn 

eich cartref ac mewn mannau cyhoeddus.  

Rhowch anogaeth iddyn nhw ddefnyddio 

iaith y cartref gyda chi.  

Gadewch iddyn nhw deimlo’n falch o’u 

hiaith a’u diwylliant, yn hytrach na 

theimlo cywilydd ohonyn nhw.  

Rhowch anogaeth i’ch plant i siarad iaith 

y cartref gyda phlant ac oedolion eraill 

yn yr ysgol sy’n siarad yr un iaith.  

 

Sut mae modd i 

chi helpu gartref?  

Helpu eich plentyn i ddysgu yn 

Saesneg 
 

 

 

 

 

 
 

Os  oes  gyda  ch i  un rhyw gwes t iynau  am 
gynnwys  y  da f len  yma,  cysy l l twch  â ’ r  

ysgo l  e r  mwyn  gwneud  apwynt iad  
gydag  a e lod  o ’ r  ga r fan  Sa esneg  f e l  Ia i th  

Ychwanego l  
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Beth yw Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol? 

Mae Saesneg fel iaith ychwanegol yn 

golygu bod eich plentyn yn siarad iaith 

arall gartref, ac felly’n dysgu siarad 

Saesneg yn ogystal â’r iaith honno. 

 

Beth yw’r Gwasanaeth         

Cyflawniad Lleiafrifoedd    

Ethnig? 

Mae’r Gwasanaeth Cyflawniad     

Lleiafrifoedd Ethnig yn gangen o’r    

Awdurdod Addysg Lleol yn Rhondda  

Cynon Taf.  

 

Nod y gwasanaeth yw codi safonau 

plant o leiafrifoedd ethnig yn Rhondda 

Cynon Taf. 

 

Mae’r Gwasanaeth yn cyflogi staff i 

helpu plant sydd â Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol mewn ysgolion yn 

Rhondda Cynon Taf. 

 

Helpu eich plentyn i ddysgu yn 

Saesneg 

BETH MAE YMCHWIL  

YN EI DDWEUD AM BLANT  

SY’N DYSGU SAESNEG  

FEL IAITH YCHWANEGOL? 

 

 

 

 

 

 
Mae ymchwil yn dangos:  

Ei bod hi’n cymryd rhwng dwy a thair 
blynedd i ’r sawl sy’n dysgu Saesneg fel 

Iaith Ychwanegol feithrin iaith gymdeithasol 
y mae modd ei defnyddio wrth chwarae, ar 

y stryd neu yn y dosbarth.  

 

Caiff y sgil iau yma eu galw’n Sgil iau      

Cyfathrebu Rhyngbersonol Hanfodol.  

 

 

Mae modd iddi hi gymryd rhwng pum a saith 

mlynedd, neu ragor, i feithrin yr iaith sydd ei hangen 

er mwyn ymdopi â llythrennedd mewn ystafell   

ddosbarth 

 

Caiff y gallu yma ei alw yn                               

Rhuglder Iaith Academaidd Gwybyddol 

 

Helpu eich plentyn i ddysgu yn     

Saesneg 

Mae canolbwyntio ar iaith y cartref yn 

ddull gwerthfawr o ategu’r hyn mae’r   

plentyn yn ei ddysgu. 

 

Dyw e DDIM yn rhwystr. Mae modd 

trosglwyddo’r sgiliau a gaiff eu dysgu 

mewn un iaith i iaith arall. 

 

Er mwyn dysgu ail iaith neu iaith  

ychwanegol yn gyflym, rhaid i’r disgybl 

feithrin dealltwriaeth dda o iaith y cartref. 

 

Mae hi’n ymddangos bod rhai plant yn 

dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Serch 

hynny, mae pob disgybl yn dysgu Saesneg 

mewn ffordd debyg iawn, ni waeth beth 

yw’r iaith a gaiff ei siarad gartref. 

 

Mae cyfnod tawel o amsugno’r iaith yn 

rhan naturiol o ddysgu iaith newydd ar  

gyfer rhai disgyblion. 

 

Er bod iaith y cartref yn wahanol i iaith yr 

ysgol, dydyn ni ddim yn ystyried            

disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol yn ddisgyblion sydd ag     

Anghenion Addysgol Arbennig. 

 

Peidiwch â rhoi’r gorau i siarad iaith y    

cartref a throi i’r Saesneg pan fydd eich 

plentyn yn dechrau yn yr ysgol. Mae modd 

i ni ddysgu Saesneg iddo, ond chi sy’n   

gyfrifol am ddysgu iaith y cartref iddo. 

 

Yma yn Rhondda Cynon Taf, rydyn ni’n 

gwerthfawrogi’r HOLL ieithoedd y mae ein 

plant ni’n eu siarad. Rydyn ni’n annog 

PAWB sy’n dysgu Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol i ddefnyddio iaith y cartref fel 

y mynnen nhw yn y dosbarth ac wrth 

chwarae. 


