
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOL GYFUN CWM RHYMNI 

Dydd Gwener hapus ichi a mawr obeithiwn eich bod 

chi wedi cael wythnos dda! 

 
Hoffwn gyfleu ychydig o negeseuon o bwys yn seiliedig ar gysylltu â ni er mewy i ni geisio gwella ein systemau 

cyfathrebu. Ein bwriad yw i geisio gwneud unrhyw gyswllt rhyngddom mor effeithiol â phosib.   

1. E-bostio 

Diolch am y nifer fawr o negeseuon e-bost rydyn ni wedi derbyn sy’n diolch i'n staff ynglŷn â'n systemau yn 

yr ysgol. Rydym yn croeswau ac yn gwerthfawrogi’r cydnabyddiaeth hyn. Ein hethos ysgol yw defnyddio 

iaith gadarnhaol i gryfhau perthnasoedd ac arddangos parch at yr holl randddeiliaid ac mae hyn a 

chydnabyddir ein bwriadau yn frwd yn eich negeseuon atom ni. Diolch.  

Hoffem atgoffa rhieni i osgoi defnyddio cyfrif Gmail eu plentyn i gysylltu ag athrawon gan fod y cyfrifon hyn 

ar gyfer myfyrwyr yn unig. Os oes gennych UNRHYW ymholiadau, gofynnwn ichi gysylltu gan ddefnyddio 

cyfrif e-bost grŵp blwyddyn eich plentyn. Gwaranta hyn bod yr Aarweinwyr Bugeiliol yn deall anghenion 

unigol eich plentyn a bod adnabyddiaeth gadarn ganddynt o bob unigolyn erbyn diwedd y flwyddyn a bod 

gennych modd i gysylltu’n uniongyrchol! Gweler isod y cyfeiriadau perthnasol: 

BLWYDDYN 7 - Blwyddyn7@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 8 - Blwyddyn8@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 9 - Blwyddyn9@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 10 - Blwyddyn10@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 11 - Blwyddyn11@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 12 - Blwyddyn12@ygcwmrhymni.net 
BLWYDDYN 13 - Blwyddyn13@ygcwmrhymni.net 
ADRAN ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL - Ady@ygcwmrhymni.net 

 

1. Ein llinell ffon NEWYDD! 

Os ydych chi wedi ffonio'r ysgol yr wythnos hon, efallai eich bod wedi sylwi ar y system awtomataidd 
newydd sydd gennym  gan Mr Jones ein Pennaeth Cynorthwyol / athro Hanes / canwr operatig! Mae'r 
system yn gweithredu fel a ganlyn:  

 Bydd Opsiwn 1 yn caniatáu ichi glywed yr holl opsiynau yn Gymraeg  
 Bydd Opsiwn 2 yn caniatáu ichi glywed yr opsiynau yn Saesneg  

Yna cewch gyfle i ddewis o'r opsiynau canlynol:  

 Mae opsiwn 1 yn ymwneud â thrafod mater presenoldeb ar safle GWYNDY  
 Mae opsiwn 2 yn ymwneud â thrafod mater presenoldeb ar safle GELLIHAF  
 Mae opsiwn 3 yn ymwneud ag unrhyw ymholiad am fater bugeiliol neu gynnydd sy'n gofyn am 

gefnogaeth Arweinydd Bugeiliol  
 Dylid defnyddio opsiwn 4 os oes gennych unrhyw ymholiadau gweinyddol y gall ein Tîm yn y 

Dderbynfa eu hateb.  
 

DIOLCH unwaith eto am eich amser, eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad. 
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