
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

Annwyl Mr Parent 

Diolch o galon am yr holl negeseuon am ein darpariaeth chweched dosbarth; rydym yn mawr 
obeithio y byddwn yn croesawu gymaint o wynebau cyfarwydd â phosib i’r chweched dosbarth 
ym mis Medi.  Rydym wedi bod yn ymateb i nifer fawr o ymholiadau trwy e-bost ac ar y ffôn. 

Tua’r adeg yma yn y flwyddyn academaidd byddem fel arfer yn trefnu llwyth o apwyntiadau gyda 
rhieni a disgyblion er mwyn cynnig cyngor ac arweiniad ar ba bynciau i’w hastudio yn y 
chweched dosbarth, boed yn ffurfiol ac yn anffurfiol.  Mae’n polisi drws-agored yn golygu ein bod 
wedi hen arfer â disgyblion yn picio i mewn am sgyrsiau am y camau nesaf; gallwn ddatrys pob 
dim gyda chymorth bisgedi digestive!  Byddem hefyd wrth gwrs yn trefnu cyfarfodydd mwy ffurfiol 
gyda rhieni a’u teuluoedd. 

Yn anffodus nid yw’n bosib i ni drefnu cyfarfodydd fel hyn ar hyn o bryd, ond rydym yn awyddus i 
gynnig trefniadau amgen. 

Rydym wedi penderfynu cynnig cyfarfodydd ar-lein, trwy ddefnyddio Zoom.  Bydd tîm o staff ar 
gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd genych, yn ymwneud gyda dewisiadau pynciau yn ogystal 
ag ymholiadau cyffredinol sydd gennych am y chweched dosbarth.  Byddwn yn trefnu 
cyfarfodydd fel bod modd i chi a Test fynychu, gyda dau aelod o staff yn bresennol. 

Meddalwedd cynadledda ar-lein yw Zoom sy’n galluogi pobl i fynychu rhith-gyfarfod.  Er mwyn 
cymryd rhan bydd angen dyfais megis tabled, neu gyfrifiadur/cluniadur gyda chamera a 
meicroffon. 

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn yr un peth â chwrdd wyneb yn wyneb, ond teimlwn mai 
dyma’r peth agosaf at hynny y gallwn gynnig, o ystyried yr amgylchiadau. 

Byddwn yn danfon manylion pellach yn fuan gyda chyfarwyddiadau ar sut bydd y system 
apwyntiadau yn gweithio.  Yn y cyfamser, mae croeso i chi barhau i ddefnyddio’r cyfeiriad ebost 
canlynol i gyfathrebu gyda’r tîm sy’n gyfrifol am bontio i’r chweched dosbarth: 
Blwyddyn11@ygcwmrhymni.net 
 
Diolch yn fawr iawn 

Mr Adam Gravell 

Pennaeth Cynorthwyol 
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