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Cwestiynau Cyffredin ynglyn â 

Rhoi Cymorth i Ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn ystod 

Cyfyngiadau COVID-19 

Cwestiwn Ymateb 
 

A ddylai plant a oedd gynt yn gorfod cael 
eu gwarchod, neu sy'n byw gyda phobl a 
oedd gynt yn gorfod cael eu gwarchod, 
fynychu'r ysgol? 
 

Mae'r garfan Iechyd wedi cynghori nad oes angen i unrhyw blant gael eu gwarchod ar 
hyn o bryd. 
Os yw rhieni/gwarcheidwaid disgyblion sydd â ffactorau risg sylweddol yn poeni, 
rydym yn argymell bod ysgolion/lleoliadau yn trafod eu pryderon gyda nhw ac yn rhoi 
sicrwydd ynghylch y mesurau y maent yn eu rhoi ar waith i leihau’r risg yn yr 
ysgol/lleoliad. Dylai ysgolion a lleoliadau ddweud yn glir wrth rieni/gwarcheidwaid ei 
bod yn rhaid i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol fod yn yr ysgol, oni bai fod rheswm 
statudol yn berthnasol (e.e. mae’r disgybl wedi cael caniatâd i fod yn absennol, nid 
oes modd i’r disgybl fod yn bresennol oherwydd salwch, mae’n absennol oherwydd 
arferion crefyddol angenrheidiol, ac ati). Mae modd i Garfan Materion Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth y Cyngor gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau mewn perthynas â 
nodweddion gwarchodedig, er enghraifft anabledd neu BAME, a darparu addasiadau 
rhesymol. 

A ddylai plant â lleoliadau deuol fynychu'r 
ddau leoliad? 

Mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion sy'n mynychu darpariaeth meithrin, Anawsterau 
Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol ac Uned Atgyfeirio Disgyblion. Pan fydd 
disgybl yn mynychu mwy nag un lleoliad yn rhan-amser yn rheolaidd, er enghraifft 
oherwydd ei fod wedi'i gofrestru'n ddeuol mewn ysgol brif ffrwd ac uned atgyfeirio 
disgyblion (PRU), neu addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS), lleoliad neu ysgol 
arbennig, dylai'r lleoliadau weithio trwy'r system reolaethau ar y cyd, er mwyn mynd i'r 
afael ag unrhyw risgiau a nodwyd a chaniatáu iddyn nhw ddarparu cwricwlwm eang a 
chytbwys i'r disgybl ar y cyd. (Canllawiau LlC). 

Dyw plant yn y dosbarth ddim yn deall 
bod angen cadw pellter cymdeithasol, sut 
ydyn ni'n gweithio gyda nhw, a oes angen 
i ni/y disgyblion wisgo cyfarpar diogelu 
personol (PPE)? 

Mewn Dosbarth Cynnal Dysgu rydyn ni'n cydnabod efallai na fydd hi'n ymarferol 
disgwyl i ddisgyblion gynnal pellter cymdeithasol cyson o ddau fetr. Serch hynny, dylai 
staff geisio sicrhau rhywfaint o bellter rhwng disgyblion. Mae hyn yn seiliedig ar 
gyngor a thystiolaeth feddygol sy'n awgrymu bod y risg o drosglwyddo'r haint i blant 
yn debygol o fod yn is. Dylai ymarferwyr gydnabod fydd disgyblion iau ddim yn gallu 
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cynnal pellter cymdeithasol bob amser. Dylai ysgolion barhau i ddysgu plant sut i 
gadw pellter cymdeithasol gan ddefnyddio dulliau sy'n briodol i anghenion ychwanegol 
y plentyn.   
e.e. Malwen a draenog https://www.youtube.com/watch?v=lBFn3hp05ok 
https://www.youtube.com/watch?v=3nQgTywKmvQ 
 
Dylid cynnal asesiadau risg i bennu'r angen ar gyfer defnyddio PPE, Gweler Atodiad 4 

canllawiau RhCT; Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer ailagor ysgolion yn 

ddiogel – Fersiwn 5A Medi 2020. 

A oes hawl gan staff sy'n dymuno gwisgo 
PPE wneud hynny? Ac a gaiff plant â 
rhieni sy'n dymuno iddyn nhw wisgo PPE 
er mwyn tawelwch meddwl wneud 
hynny? 

Does dim angen PPE wrth gynnal gweithgareddau addysgol arferol mewn ystafell 
ddosbarth neu leoliad ysgol gyda phlant dan 11 oed.  
Mae gorchuddion wyneb anfeddygol yn cael eu hargymell os nad oes modd cadw 
pellter cymdeithasol.  
 
Ddylai gorchuddion wyneb (neu unrhyw fath o fasg meddygol lle cafwyd cyfarwyddyd 
i'w ddefnyddio ar gyfer rhesymau clinigol penodol) ddim cael eu gwisgo ar unrhyw 
adeg gan y rheiny nad oes modd, o bosibl, iddyn nhw eu defnyddio yn ôl y 
cyfarwyddyd (er enghraifft, plant ifainc, neu'r rheiny ag anghenion addysgol arbennig 
neu anableddau). Efallai bydd hyn yn cynyddu'r risg o drosglwyddo'r feirws. 
Bydd RhCT yn darparu PPE lle mae asesiad risg neu ganllawiau yn nodi bod ei 
angen. Ym mhob sefyllfa arall, dylai unrhyw un sy'n dymuno gwisgo PPE ddarparu ei 
PPE ei hun. 
Dylai staff ystyried sut mae modd i hyn effeithio ar gyfathrebu'n effeithiol â disgyblion 
ag AAA. 
Dylid hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da bob amser fel y dulliau 
mwyaf effeithiol i leihau'r risg o ledu'r haint. 
Gweler hefyd ganllawiau RhCT; Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer ailagor 
ysgolion yn ddiogel – Fersiwn 5A Medi 2020. 

Beth ydyn ni'n ei wneud ynglŷn â gofal 
personol?  
 

Mae plant a phobl ifainc y mae eu gofal yn cynnwys defnyddio PPE yn barod o 
ganlyniad i'w hanghenion gofal personol – dylen nhw barhau i dderbyn eu gofal yn yr 
un modd; 

https://www.youtube.com/watch?v=lBFn3hp05ok
https://www.youtube.com/watch?v=3nQgTywKmvQ
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Dylai staff sy'n defnyddio PPE fod yn effro i'r gweithdrefnau cywir ar gyfer gwisgo a 
dadwisgo PPE.   
Dylid diweddaru cynlluniau gofal personol i nodi a ddylid defnyddio PPE ychwanegol. 
Dylid gwisgo menig a ffedogau wrth ddarparu gofal personol i blentyn neu berson 
ifanc. Mae modd i hyn gynnwys gofal ymarferol personol fel ymolchi, defnyddio’r toiled 
neu gymorth cyntaf a rhai gweithdrefnau clinigol fel cymorth bwydo. 
Gweler hefyd ganllawiau RhCT; Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer ailagor 
ysgolion yn ddiogel – Fersiwn 5A Medi 2020. 

Pwy ddylai gynnal asesiadau risg?   Mae'n ofynnol i bob ysgol gyflwyno asesiad risg COVID-19 i'r awdurdod lleol. Os oes 
asesiadau risg unigol neu gynlluniau ymdrin cadarnhaol ar waith, dylid adolygu'r rhain 
yng ngoleuni canllawiau RhCT. 

Beth ydyn ni'n ei wneud os yw asesiad 
risg gan aelod o staff yn ei ystyried yn 
risg uchel? 
 

Mae disgwyl i aelodau staff y mae eu hasesiad risg yn mynnu y dylid diwygio eu 
dyletswyddau gyflawni dyletswyddau amgen o dan gyfarwyddyd y Pennaeth mewn 
ymgynghoriad â'r cydlynydd sy'n gyfrifol am y Dosbarth Cynnal Dysgu. Mae'n bosibl yr 
hoffai'r ysgol ailbennu cefnogaeth cynorthwy-ydd addysgu er mwyn i'r rhai sydd â'r 
risg isaf gefnogi plant sy o bosibl yn ei chael hi'n anodd cynnal pellter cymdeithasol. 
Siaradwch â'r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig sy'n gyfrifol am eich Dosbarth 
Cynnal Dysgu os oes gyda chi anawsterau wrth staffio'r dosbarth. 
Gweler hefyd ganllawiau RhCT; Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer ailagor 
ysgolion yn ddiogel – Fersiwn 5A Medi 2020. 

Beth sy'n digwydd yn achos staff sy'n 
cael eu cyflogi i ddarparu cymorth 1 i 1 os 
nad oes modd i'r disgybl fynychu 
oherwydd ei fod yn hunanynysu? 

Bydd staff yn parhau i gael eu talu os oes cyllid yno i'r swydd barhau. Dylai'r staff 
cymorth barhau i ddod i'r ysgol a helpu'r athro dosbarth/athrawes ddosbarth i baratoi a 
chynnal addysg gyfunol i'r plentyn a chyflawni rolau eraill yn yr ysgol. 
Trwy gwblhau Asesiad Adolygiad Datganiad COVID-19, dylai ysgolion fynd ati i 
gynllunio ar gyfer dull cyfunol o gyflwyno addysg darpariaeth y datganiad pe bai 
cyfnodau o hunanynysu yn digwydd er mwyn sicrhau nad oes unrhyw oedi na tharfu 
yn y ddarpariaeth wedi'i nodi yn y datganiad. 
 

Sut mae addasu darpariaeth a nodwyd yn 
y datganiad ar gyfer dysgu cyfunol?  

Dyw'r dyletswyddau statudol sy'n ymwneud ag AAA ddim wedi cael eu llacio. Bydd 
angen i'r ysgol adolygu'r ddarpariaeth yn y datganiad i ystyried sut mae modd cyflawni 
hyn yn ymarferol drwy gyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu cyfunol. Dylai 
ysgolion gofio bod y ddarpariaeth mewn datganiad, yn y rhan fwyaf o achosion, wedi'i 
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nodi ar gyfer ei rhoi ar waith mewn cyd-destun addysgol wyneb yn wyneb llawn 
amser. Bydd angen i ysgolion fod yn greadigol wrth ystyried sut mae modd cyflwyno'r 
ddarpariaeth yma wrth weithredu dull dysgu cyfunol. Dylai ysgolion nodi sut y byddan 
nhw'n cyflawni darpariaeth y datganiad trwy Asesiad Adolygiad Datganiad COVID-19 
a dylen nhw hefyd ystyried effaith COVID-19 yn ystod yr adolygiad blynyddol dilynol. 
Cafodd cwestiwn ei ychwanegu at waith papur yr adolygiad blynyddol er mwyn 
ysgogi'r drafodaeth yma. Mae modd i'r Gwasanaeth Cynnal Dysgu a'r Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg ddarparu cyngor a'ch cyfeirio at adnoddau. 
Dylai ysgolion reoli disgwyliadau rhieni a gwarcheidwaid fel eu bod yn deall sut olwg 
fydd ar ddysgu a pham ei fod yn edrych felly. 

Beth ydyn ni'n ei wneud ag oriau'r 
Cynorthwy-ydd Anghenion Arbennig yn y 
datganiad os oes angen i blentyn 
hunanynysu? 
 

Dylai ysgolion ddarparu oriau cymorth pan fydd y plentyn yn mynychu'r ysgol. Yn 
ystod cyfnodau o hunanynysu, dylai'r Cynorthwy-ydd Anghenion Arbennig dreulio 
gweddill yr oriau i roi cymorth i athrawon baratoi dysgu o bell ac mae modd iddyn nhw 
ddarparu cymorth i'r disgybl a'r teulu, er enghraifft esbonio'r dulliau maen nhw'n eu 
defnyddio wrth gyflwyno tasg neu sicrhau bod gan y teulu yr offer TG sydd ei angen 
arnyn nhw a bod modd iddyn nhw ei ddefnyddio. 
Dylai ysgolion ddilyn y canllawiau diogelu diweddaraf ar gyfer defnyddio dulliau dysgu 
ar-lein yn ddiogel. 

Fydd y plentyn ddim yn ymgymryd ag 
unrhyw weithgaredd â chymorth llaw dros 
law. Beth rydyn ni'n ei wneud?  

Cydnabyddir efallai bod cadw pellter cymdeithasol gyda phlant ag anghenion dysgu 
ychwanegol/anghenion addysgol arbennig yn heriol. Cydnabyddir hefyd, mewn rhai 
amgylchiadau, y bydd achosion lle na fydd hi'n rhesymol neu'n briodol cadw'r radd 
yma o bellter cymdeithasol. Dylid cynnal asesiadau risg unigol os oes pryderon 
sylweddol am iechyd a diogelwch mewn perthynas â phlentyn neu berson ifanc 
penodol. 
Mae hylendid dwylo yn hollbwysig cyn ac ar ôl pob cyswllt uniongyrchol gyda phlentyn 
neu berson ifanc, ac ar ôl glanhau cyfarpar a’r amgylchedd. Felly nid oes angen 
defnyddio PPE wrth gynnal gweithgareddau addysgol arferol mewn ystafell 
ddosbarth/lleoliadau ysgol.  

A oes disgwyl i ddisgyblion gael 
mynediad at wersi pynciau penodol? 
 

Oes. Dylai ysgolion wneud eu gorau glas i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 
modd i ddisgyblion barhau i gyrchu'r cwricwlwm llawn a chael mynediad at gyfleoedd 
integreiddio prif ffrwd. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ddisgyblion mewn 
Dosbarthiadau Cynnal Dysgu sy'n dilyn cyrsiau ag arholiadau.  
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Beth ydyn ni'n ei wneud os yw plant yn 
mynd yn ymosodol? 

Dylai asesiadau risg fodoli eisoes ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion mwy 
cymhleth, gan gynnwys y rheiny sydd ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol. Bydd 
angen diweddaru’r asesiadau risg yma ar frys o ganlyniad i’r newidiadau mewn 
darpariaeth er enghraifft, newidiadau i’r amgylchedd ac i’r staff. Rhaid hefyd cofio 
efallai y bydd disgyblion yn poeni'n fwy oherwydd COVID-19.  
Dylid hefyd gwisgo masg llawfeddygol atal hylif a chyfarpar diogelu’r llygaid os bydd 
asesiad risg yn pennu bod risg y bydd rhywbeth yn sblasio i’r llygaid megis drwy 
beswch, poeri neu daflu i fyny. 
Gweler y canllawiau ychwanegol ar ymddygiad heriol a defnyddio Ymyrraeth Gorfforol 
Ataliol (RPI). 

Beth ydyn ni'n ei wneud ynglŷn â 
chefnogi'r broses bontio ar gyfer 
disgyblion? 
 

Ysgolion a lleoliadau sydd yn y sefyllfa orau i ddod o hyd i'r ffyrdd mwyaf addas o 
weithio er mwyn cefnogi disgyblion yn ystod y broses bontio, yn enwedig o'r ysgol 
gynradd i'r ysgol uwchradd. Mae sicrhau llesiant pob disgybl yn rhan annatod o'r 
broses yma, gan gydnabod anghenion unigolion a chefnogi parhad eu dysgu a'u 
dilyniant.  
Yn achos disgyblion sy'n symud ysgolion, bydd trosglwyddo gwybodaeth rhwng 
ysgolion yn hanfodol. 
Dylid rheoli ymweliadau corfforol yn ofalus er mwyn lleihau'r risg o groeshalogi. Mae 
modd i ysgolion gefnogi trosglwyddo mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys cynnal 
rhith-deithiau, gyda chyflwyniadau i'r adeilad ac aelodau staff allweddol, defnyddio 
ffotograffau a straeon cymdeithasol. 

Sut mae modd imi gysylltu â'r 
Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant?  
 

Mae modd i chi barhau i gysylltu â'r gwasanaeth trwy naill ai ffonio 01443 
744333/01443 744344, neu ddefnyddio'r e-bost uniongyrchol ar gyfer yr aelod o staff 
rydych chi'n gweithio gydag ef fel rheol, neu trwy e-bostio  
GweinydduAAA@rctcbc.gov.uk ar gyfer ymholiadau ynghylch gwaith statudol neu 
CynaMyn@rctcbc.gov.uk ar gyfer ymholiadau ynghylch gwaith anstatudol.    

Ydw i'n cael gwneud cais am Asesiad 
Statudol? 
 

Ydych. Cyflwynwch y gwaith papur yn electronig i GweinydduAAA@rctcbc.gov.uk   

Oes modd inni gael help i gyflawni 
darpariaeth yn y datganiad? 

Oes. Gwnewch atgyfeiriad trwy wasanaeth Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor 
(SPA) y Gwasanaeth Cynnal Dysgu neu drafod â'ch Seicolegydd Addysg. 

mailto:ALNAS@rctcbc.gov.uk
mailto:A&IServices@rctcbc.gov.uk
mailto:ALNAS@rctcbc.gov.uk
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A oes dal modd i fi atgyfeirio? 
 

Oes – mae'r holl lwybrau atgyfeirio wedi ailagor trwy'r Porth, gyda gwasanaeth 
Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor (SPA) Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn 
rhedeg yn union ag yr oedd o'r blaen. 

Beth fydd yn digwydd i'r cymorth sy'n cael 
ei ddyrannu trwy'r Gwasanaeth Cynnal 
Dysgu? 

Bydd yr aelod o staff sydd wedi'i bennu i'r disgybl yn cysylltu â'r ysgol i ddarparu 
cyngor a chefnogaeth a'r ffordd orau o ddarparu'r gefnogaeth honno, naill ai trwy 
ymweld â'r ysgol neu drwy drefniadau digidol. Mae'r protocol Ymweliad Ysgolion y 
Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn nodi sut y byddwn ni'n ymweld ag 
ysgolion.  

A oes modd i fi fanteisio ar wasanaethau 
Seicolegydd Addysg? 

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg wedi datblygu ei lwybr i ymateb i ffordd wahanol 
o weithio o dan y cyfyngiadau cyfredol. Mae'r manylion wedi'u rhannu gydag ysgolion 
ac mae modd dod o hyd iddyn nhw yma: 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEd
ucation/AccessandInclusiontoEducation.aspx 
Mae modd i ysgolion ofyn am drafodaeth Cam A trwy'r Porth Addysg. Mae modd i 
rieni ofyn am gymorth dros y ffôn trwy linell gymorth y Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
GwasanaethSeicolegAddysg@rctcbc.gov.uk  

Beth am ddisgyblion sy'n derbyn gofal? Bydd angen i ysgolion barhau i gyfrannu at adolygiadau Plant sy'n Derbyn Gofal a 
Chynlluniau Addysg Personol ac mae'r holl ofynion statudol ynghylch disgyblion sy'n 
derbyn gofal wedi aros yn eu lle. Mae modd rhannu unrhyw gwestiynau ynghylch 
disgyblion sy'n derbyn gofal a'u haddysg trwy e-bostio'r Garfan Addysg i Blant sy'n 
Derbyn Gofal: AtgyfeiriadauPDG@rctcbc.gov.uk  

Oes hyfforddiant ar gael?  Mae cynnig Hyfforddiant y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant ar gyfer y flwyddyn 
academaidd newydd bellach ar gael yma: 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoE 
EDUCATION/AccessandInclusiontoE EDUCATION.aspx. Lle bo modd, trefnir bod 
hyfforddiant yn cael ei gynnal ar-lein, gyda llawer o gyrsiau byr newydd yn cael eu 
datblygu i gynorthwyo staff sy'n gweithio gyda disgyblion ag anghenion ychwanegol. 

  

https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AccessandInclusiontoEducation.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AccessandInclusiontoEducation.aspx
mailto:EPS@rctcbc.gov.uk
mailto:LACReferrals@rctcbc.gov.uk
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AccessandInclusiontoEducation.aspx
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