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Effaith cau ysgolion yn ystod y cyfyngiadau symud ar grwpiau o 
ddisgyblion  

Briff i gyfarfod y Gweinidog Addysg gyda CGGC a Chynrychiolwyr o’r 
Trydydd Sector  

 

Ar 19 Mawrth 2020, bu’n rhaid i ysgolion yng Nghymru gau er mwyn 
lefelu cromlin yr epidemig a sicrhau diogelwch athrawon a disgyblion 
a’u teuluoedd mewn pandemig.  Cytunir yn eang fod cau’r ysgolion wedi 
cael effaith niweidiol ar bron bob plentyn o ran dysgu ac iechyd meddwl. 
Fodd bynnag, mae cau’r ysgolion wedi cael effaith wahanol ar wahanol 
grwpiau o fyfyrwyr, a bydd yn hynod bwysig bod camau gweithredu yn 
cael eu cymryd i atal bylchau cydraddoldeb sydd eisoes yn bodoli ym 
myd addysg rhag mynd yn waeth.  Yn y briff hwn, rydym yn canolbwyntio 
ar yr effaith ar fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel, y rheini sy’n byw mewn 
tlodi, a disgyblion BAME, yn enwedig mewn perthynas ag allgau digidol, 
cymorth i deuluoedd, ansawdd y dysgu o bell ac iechyd meddwl.    

Hoffai’r sector gydnabod y gwaith sydd wedi’i wneud gan ysgolion, 
athrawon a’r sector gwaith ieuenctid ehangach ar gynorthwyo pobl ifanc 
mewn cyfnod heriol, digyffelyb.  

 

Ymchwil y Sutton Trust  

Ym mis Ebrill 2020, gwnaeth y Sutton Trust (Saesneg yn unig) gynnal 
arolwg o farn 2,500 o rieni, disgyblion ac athrawon ar effaith cau 
ysgolion, mesur a effeithiodd ar statws economaidd-gymdeithasol wyneb 
yn wyneb. Mae eu canfyddiadau nhw yn cyd-fynd â’r dystiolaeth ar lawr 
gwlad a ganfuwyd gan grwpiau trydydd sector Cymru. Roedd y gwaith 
ymchwil yn dangos yn glir bod bylchau’n lledu rhwng disgyblion 
breintiedig a difreintiedig.   Prif ganfyddiadau:   

• Roedd disgyblion o gartrefi dosbarth canol yn fwy tebygol (30%) o 
gael gwersi byw neu wersi wedi’u recordio na’r rheini o gartrefi 
dosbarth gweithiol (16%).   

• Roedd plant o gartrefi dosbarth canol yn fwy tebygol (44%) o dreulio 
mwy na phedair awr y dydd yn dysgu na’r rheini o gartrefi dosbarth 
gweithiol (33%).  

https://www.suttontrust.com/our-research/covid-19-and-social-mobility-impact-brief/
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• Roedd gan ysgolion preifat fwy o adnoddau i gynnig cymorth wedi’i 
bersonoli, fel negeseuon a galwadau ffôn rheolaidd.  

• Roedd rhieni â graddau prifysgol yn fwy tebygol o fod â’r hyder i 
gefnogi dysgu’r plant na’r rheini â chymwysterau TGAU neu Safon 
Uwch.   

• Roedd ysgolion preifat ac ysgolion gwladol mewn ardaloedd cefnog 
yn fwy tebygol o fod â phlatfformau ar-lein eisoes i gysylltu â 
disgyblion a derbyn gwaith gan ddisgyblion (felly roeddent yn fwy 
parod ar gyfer y cyfyngiadau symud o’r cychwyn cyntaf).  

• Yn yr ysgolion mwyaf difreintiedig, roedd 15% o’r athrawon yn poeni 
na fyddai gan fwy nag ⅓ o’u disgyblion fynediad at ddyfeisiau a Wi-Fi 
er mwyn dysgu o gartref.  Roedd 2% o’r athrawon yn yr ysgolion 
gwladol mwyaf cefnog yn poeni am yr un peth.   

Allgau Digidol 

Croesawyd y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu offer 
TG ar gyfer dysgwyr difreintiedig drwy awdurdodau lleol, ond yn ôl yr 
adborth gan ein rhwydwaith, roedd y profiadau o’r dosbarthiad yn 
amrywio. 

Gwnaeth y diffyg mynediad at liniaduron ac Wi-Fi barhau i fod yn 
broblem ddifrifol, anodd ei thrin drwy gydol cyfnod y cyfyngiadau symud, 
serch y cyllid a roddwyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i 
ddatrys y broblem hon.  Aeth dwsinau o ddisgyblion wythnosau neu 
fisoedd heb fynediad at ddeunyddiau dysgu ar-lein.  Roedd cyllid 
Llywodraeth Cymru yn araf iawn yn llifo i lawr i’r ysgolion, a phan 
wnaeth ysgolion ddechrau dosbarthu dyfeisiau, cafodd llawer o 
deuluoedd eu gadael allan.  Bu gweithwyr o’r trydydd sector yn 
gweithredu fel eiriolwyr yn aml, yn gofyn i ysgolion am ddyfeisiau neu 
fynediad at Wi-Fi ar ran disgyblion. Gweithiodd y broses eirioli hon mewn 
llawer o achosion, ond nid ym mhob un. Gwnaeth nifer o fudiadau 
trydydd sector lenwi’r bwlch hwn hefyd drwy ddod o hyd i gyllid i brynu 
gliniaduron a/neu ‘ddonglau’ ar gyfer y plant a oedd eu hangen. 
Llenwodd grwpiau cymunedol bach ac eglwysi’r bwlch hwn hefyd.  

Mae Plant yng Nghymru yn adrodd problemau pellach o ran allgau 
digidol, gan gynnwys y pwysau i rannu cyfarpar mewn llawer o gartrefi – 
e.e. oedolion a phlant yn rhannu un darn o gyfarpar ar gyfer gwaith, 
dysgu ac adloniant. 
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Ym mhrofiad y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST), cafodd teuluoedd 
BAME hi’n anodd ofnadwy i ddod o hyd i ddyfeisiau ac Wi-Fi drwy 
ysgolion. Teuluoedd ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n wynebu’r heriau 
mwyaf yn y rhaniad digidol, a dylid nodi nad yw Wi-Fi yn cael ei gynnwys 
yn y lletyau a ddarperir ar gyfer pobl sy’n ceisio lloches.    

Ers i’r ysgolion ailagor, mae llawer o’r ysgolion wedi gofyn am y dyfeisiau 
yn ôl. Mae hyn yn ddryslyd, oherwydd cyllid ychwanegol oedd yr arian a 
ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru.  Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno 
canllawiau sy’n nodi y dylai dyfeisiau aros yng nghartrefi’r disgyblion er 
mwyn cwblhau gwaith cartref yn ystod amser tymor a chael mynediad at 
ddysgu o bell yn ystod cyfnodau o ynysu neu gyfyngiadau symud ac 
Ailgodi’n Gryfach. 

Dylai mynediad digidol gael ei ystyried yn hawl sylfaenol i ddisgyblion er 
mwyn iddynt gael mynediad priodol i’w haddysg.  Rhaid sicrhau 
gliniaduron a mynediad at Wi-Fi i bob disgybl a rhaid eu darparu ar gyfer 
y disgyblion hynny sydd eu hangen. Rhaid cynllunio ar gyfer hyn, 
oherwydd mae carfanau o ddisgyblion yn parhau i orfod dysgu o bell yn 
sgil gorchmynion ynysu gan ysgolion a gorchmynion cyfyngiadau symud.    

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) hefyd wedi nodi 
materion perthnasol o ran mynediad digidol. Yn bennaf, maen nhw’n 
poeni nad yw dyfeisiau yn unig yn ddigon i sicrhau cynhwysiant digidol. 
Mae costau trydan a gwresogi yn ffactorau allgau sylweddol, yn enwedig 
yn y gaeaf. Yn ail, maen nhw wedi profi anhyblygrwydd ymhlith ysgolion 
(fel arfer wedi’i osod gan Gynghorau) i ganiatáu i ddarparwyr o’r sector 
gwirfoddol ddefnyddio meddalwedd amrywiol i gyflwyno (yn enwedig 
Zoom). Mae WCIA wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Gâr ynghylch y mater 
hwn, ond maen nhw hefyd yn cael adroddiadau gan athrawon, dysgwyr a 
darparwyr fod hyn yn achosi rhwystrau diangen i ddysgu a chyfranogi, ac 
mae’n amrywio ledled Cymru. 

Mae mudiadau gwaith ieuenctid wedi nodi ei fod wedi bod yn anodd i 
bobl ifanc gael y cymorth TG a digidol ychwanegol, a bod yr angen yn 
llawer uwch na’r adnoddau sydd ar gael.  Er enghraifft, adroddodd un 
aelod fod gan 4,000+ o bobl ifanc yn ardal Caerdydd rwystrau i addysg 
ar-lein o ganlyniad i rwystrau TG a rhwystrau digidol. 

Mathau o Ddysgu o Bell a’u Hansawdd  
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Yn anecdotaidd, mae swm y deunyddiau, a’r math o ddeunyddiau a 
ddarparwyd gan ysgolion ar gyfer dysgu o bell wedi amrywio’n aruthrol. 
Roedd pryderon y byddai disgyblion mewn ysgolion preifat neu ysgolion 
gwladol mewn ardaloedd cefnog yn fwy tebygol o dderbyn gwersi byw 
ar-lein, derbyn adborth a chysylltiad rheolaidd gan athrawon neu gael 
tiwtoriaid preifat. Roedd y profiad o ddysgu o bell yn amrywiol, gyda rhai 
disgyblion yn cael mewnbwn o ansawdd uchel gan ysgolion dros nifer o 
oriau’r diwrnod, a llawer yn cael llawer llai na hyn. 

Nododd mudiadau gwaith ieuenctid fod nifer isel o bobl ifanc yn 
mynychu hybiau ysgol yn ystod y cyfyngiadau symud cychwynnol, a oedd 
yn cynyddu pryderon diogelu ynghylch ble roeddent. Rhoddwyd statws 
gweithiwr allweddol i weithiwyr ieuenctid, yn enwedig ar gyfer y rheini 
nad oeddent yn cael eu cyflogi gan awdurdod lleol. Roedd statws 
gweithiwr allweddol yn golygu y gellid cynnig mwy i’r grwpiau oed hŷn o 
fewn yr Hybiau. Mae aelodau Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid 
Gwirfoddol (CWVYS) wedi gweld patrwm anghyson ar draws ysgolion ac 
awdurdodau lleol parthed cynnwys mudiadau allanol i gefnogi pobl 
ifanc ar safleoedd Ysgolion. 

Dywedodd unigolion ifanc mewn fforwm EYST, “Nid yw’r rhan helaeth o 
deuluoedd Butetown wedi’u cynorthwyo o gwbl. Dim ond ychydig o 
greonau a llyfrau maen nhw wedi’u cael.” Roedd gan blant mewn fforwm 
ar-lein gan EYST ddealltwriaeth eglur o’r ffaith bod tlodi a chyfoeth yn 
effeithio ar allu plentyn i wneud cynnydd ar ei ddysgu pan oedd ysgolion 
ar gau, gan gyfeirio at y ffaith y gallai teuluoedd cefnog logi tiwtoriaid, 
ond na fyddai plant o deuluoedd tlawd yn cael yr un profiad. Dywedodd 
un plentyn, “Mae anghydraddoldebau yn broblem fawr.”   

Mae llawer o fudiadau trydydd sector, fel Cymdeithas Gymunedol 
Yemenïaidd Casnewydd a ‘Women Connect First’, wedi camu ymlaen i 
lenwi’r bwlch hwn, gan gynnig clybiau gwaith cartref ar-lein, trefnu 
hyfforddiant ar-lein a threfnu clybiau “ar ôl ysgol” ar-lein hefyd gyda 
gweithgareddau amrywiol.  Dywedodd un fenyw mewn fforwm EYST, 
“Diolch i Dduw am ‘Women Connect First’,” wrth gyfeirio at lefel hyder ei 
merch pan ddychwelodd i’r ysgol.   

Mae SNAP Cymru wedi adrodd bod rhai ysgolion wedi atal sesiynau ar-
lein 1:1 gan gynorthwyydd addysgu (er bod hyn wedi’i nodi yng nghynllun 
addysg unigol (IEP) y plentyn, gan nodi pryderon diogelu. 
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Cymorth i rieni 

Canfu EYST a mudiadau eraill fod llawer yn cytuno ac yn teimlo’n 
rhwystredig ynghylch y ffaith nad oes digon yn cael ei wneud i 
gynorthwyo disgyblion a rhieni gyda chysondeb dysgu. 

Mae cynorthwyo rhieni sy’n siarad ieithoedd ar wahân i Gymraeg a 
Saesneg yn angen allweddol i sicrhau addysg gyfartal a chysondeb dysgu 
i ddisgyblion, yn enwedig disgyblion BAME a disgyblion â rhieni a anwyd 
y tu allan i’r DU. Mae mudiadau trydydd sector wedi clywed straeon di-ri 
am frodyr neu chwiorydd hŷn yn gwneud eu gorau i gynorthwyo’u brodyr 
neu chwiorydd iau i ddysgu o gartref a’u helpu i gael gafael ar 
ddeunyddiau dysgu ar-lein.  Roedd pryder eang mewn fforymau EYST 
(ymhlith oedolion a oedd yn aelodau o’r gymuned a phobl ifanc) na 
fyddai rhieni nad oedd yn deall y gwaith a aseiniwyd yn gallu ysgogi 
plant i gwblhau’r gwaith nac yn gwybod pryd (na sut) i ofyn am gymorth 
ychwanegol ar gyfer eu plentyn.    

Mae angen allweddol hefyd i ddarparu cymorth ar gyfer rhieni heb 
sgiliau digidol a rhieni nad ydynt yn hyderus o’u gallu i gynorthwyo’u 
plant i ddysgu o gartref.  Mae hefyd angen cymorth ar rieni sy’n gorfod 
rhoi’r gorau i weithio heb rybudd i addysgu o gartref. Mae hyn yn 
cyflwyno heriau penodol i’r rheini nad ydynt yn gallu gweithio oriau 
hyblyg na gweithio o gartref. Mae’r ysgolion yn hysbysu rhieni bod yn 
rhaid i’w plentyn hunanynysu am 1-2 wythnos, ond nid ydynt bob amser 
yn eu cyfeirio at gynlluniau sy’n cynorthwyo rhieni, fel y gronfa cymorth 
dewisol. 

Mae llawer o fudiadau hefyd yn poeni bod dysgwyr mewn ysgolion 
cyfrwng Gymraeg a ddaw o gartrefi nad ydynt yn siarad Cymraeg wedi 
colli, neu mewn perygl o golli, eu sgiliau siarad Cymraeg.  

Tlodi a Phrydau Ysgol am Ddim 

Croesawyd y camau sydd wedi’u cymryd o ran prydau ysgol am ddim, 
ynghyd â’r cyhoeddiad y bydd prydau gwyliau yn cael eu darparu ar gyfer 
dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim hyd at Basg 2021. Mae 
ein rhwydwaith yn gobeithio y bydd camau yn cael eu cymryd i sicrhau 
bod y trefniant hwn yn cael ei wneud yn barhaol. 
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Mae dysgwyr yng Nghymru yn wynebu sefyllfa economaidd newidiol, y 
gostyngiad yn y Credyd Cynhwysol a’r Credyd Treth fis Ebrill nesaf, y tlodi 
plant - argyfwng bwyd cynyddol, a’r angen i Lywodraeth Cymru helpu i 
liniaru’r argyfwng hwn drwy gynyddu’r cymhwysedd am brydau ysgol am 
ddim, ac ehangu’r cynllun hwn, y tu hwnt i’r meini prawf cyfredol a’r 
aflonyddwch tebygol ar y gadwyn cyflenwi bwyd fel y gwelwyd yn ystod 
y Gwanwyn. 

Roedd 28% o blant Cymru yn byw mewn tlodi (Saesneg yn unig), hyd yn 
oed cyn y pandemig, a bydd mwy o deuluoedd yn syrthio i incwm tlodi yn 
sgil y pandemig.   Mae tlodi plant yn cael effaith ar gydraddoldeb plant, 
ac mae’n rhaid i ysgolion yng Nghymru wneud popeth o fewn eu gallu i 
sicrhau bod unrhyw fylchau sy’n ehangu rhwng perfformiad a 
chanlyniadau disgyblion yn cael eu lleihau. 

Adrodda’r ‘Resolution Foundation’ ( yn Saesneg yn unig) fod:  

The Welsh claimant count rose sharply between March and May 
(from 3.9 per cent, up to 7.8 per cent of working-age adults). The 
areas of Wales that have seen the highest increases in the claimant 
count as a proportion of working-age residents are Newport (3.6 
percentage points), Rhondda Cynon Taff and Conwy (both 3.3. 
percentage points) (p.10)  

The proposed £20-a-week reduction in Universal Credit and Tax 
Credit support next April could pull the rug from low income 
households at a time of almost-certainly elevated unemployment, 
and disproportionately hit households in Wales. 35 per cent of non-
pensioner households in Wales are set to lose over £1,000 in 2021-
22, unless there is a change in policy. Aside from Northern Ireland, 
Wales loses more than any other nation or region of England, with 
300,000 households currently claiming either Working Tax Credits 
or Universal Credit in Wales. The worst hit Welsh constituencies 
include Swansea East (where 44 per cent of working-age households 
are set to see large income falls in April), the Vale of Clwyd (42 per 
cent), Torfaen (39 per cent), Merthyr Tydfil and Rhymney (38 per 
cent) Newport East (37 per cent) and Aberavon (37 per cent). So, this 
UK-wide policy decision will have a big impact on what happens to 
household incomes in Wales over the next six months. 

https://cpag.org.uk/news-blogs/news-listings/impact-school-closures-children-living-poverty-wales
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Canfu gwaith ymchwil CPAG ar gost dysgu yn ystod y cyfyngiadau symud 
fod rhieni cymwys wedi gwerthfawrogi derbyn cymorth tuag at y gost o 
ddarparu bwyd yn lle’r prydau bwyd am ddim. Dywedodd y mwyafrif o 
deuluoedd wrth CPAG bod yn well ganddynt gael cymorth drwy dalu’r 
arian yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc, oherwydd roedd y dull hwn yn 
caniatáu hyblygrwydd, urddas, diogelwch a chyfleustra - yn enwedig 
parseli nad oedd yn addas i anghenion deietegol teulu ac yn costio 
llawer llai na’r £19.50 a dalwyd mewn arian i deuluoedd mewn rhai 
awdurdodau lleol eraill. Gwnaeth rhai awdurdodau lleol fwrw ymlaen â 
chynlluniau taleb gyda’r canlyniad hwn. Wrth gwrs, mae angen cynnig 
darpariaeth arall i aelwydydd nad ydynt yn gallu defnyddio cyfrif banc, 
fel rhai teuluoedd sy’n chwilio lloches. 

Yn ystod y pandemig, gwnaeth mudiadau cymorth bwyd fel ‘Action’ yng 
Nghaerau a Threlái, Caerdydd, ganfod mai teuluoedd gweithiol nad oedd 
yn gymwys am help drwy daliadau prydau bwyd ysgol am ddim oedd y 
rhan helaeth o’r bobl a oedd yn derbyn eu cymorth bwyd. Mae 70,000 o 
blant mewn tlodi nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yng 
Nghymru – fel arfer mewn aelwydydd sy’n gweithio ond ar gyflog isel 
iawn. Yn ôl pob tebyg, yr aelwydydd gweithiol ar gyflogau isel hyn yw’r 
rhai sydd wedi dioddef siociau incwm o ganlyniad i’r pandemig.  

Iechyd Meddwl 

Mae iechyd meddwl plant BAME yn benodol wedi’i effeithio’n 
anghymesur yn ystod Covid.  Mae BAME plant yn fwy tebygol o fyw mewn 
tai gorlawn sy’n pontio’r cenedlaethau; yn fwy tebygol o fyw mewn 
ardaloedd difreintiedig; yn llai tebygol o fyw mewn tai â gerddi; ac yn llai 
tebygol o allu mynd at fan gwyrdd cyfagos, a gall hyn i gyd gael effaith 
niweidiol ar iechyd meddwl.  Mae plant BAME yn fwy tebygol o fod 
wedi’u heffeithio’n bersonol, gydag aelod agos o’r teulu’n cael ei daro’n 
ddifrifol wael neu’n marw o’r Coronafeirws.  Ac mae plant BAME wedi’u 
heffeithio gan yr ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys, gyda lluniau a 
straeon newyddion yn amlygu effaith hiliaeth ar gymdeithas ac yn 
bynciau llosg ymhlith y cyhoedd.    

Gwyddom eisoes fod plant BAME yn llai tebygol o fanteisio ar 
wasanaethau iechyd meddwl ysgolion. Dengys tystiolaeth anecdotaidd 
nad yw plant BAME yn cael digon o fynediad at Wasanaethau Iechyd 

https://cpag.org.uk/policy-and-campaigns/report/%20cost-learning-lockdown-family-experiences-school-closures
https://www.walesonline.co.uk/news/education/mum-humiliated-tesco-refuses-free-18032274
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Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS), ac nad yw profiadau plant BAME 
drwy CAMHS yn brofiadau da.   

Cafodd disgyblion TGAU a Safon Uwch eu heffeithio gan yr ansicrwydd 
a’r straen o ran canslo arholiadau ac asesiadau eraill. Cafodd disgyblion 
mewn ardaloedd a ystyrir yn ardaloedd difreintiedig eu heffeithio gan y 
cynnig am fodelu cyfrifiadurol, a fyddai’n eu trin fel 
dosbarthiadau/cyfuniadau yn hytrach na disgyblion unigol.  Aeth y 
disgyblion hyn drwy gyfnod ansicr ac emosiynol tu hwnt cyn y cafodd y 
penderfyniad ei wneud i gael gwared â’r model cyfrifiadurol.  Roedd gan 
ddisgyblion BAME y pryder ychwanegol o effaith gwahaniaethu a 
rhagfarnau anymwybodol mewn asesiadau a graddau rhagfynegol 
athrawon, sy’n ddynameg a brofwyd mewn nifer o astudiaethau ymchwil 
blaenorol. 

Cwestiynau i’r Gweinidog: 

• Sut bydd y Gweinidog yn sicrhau y gall pob plentyn, yn enwedig plant 
mewn teuluoedd incwm isel, gael mynediad at ddysgu ar-lein/o bell o 
ansawdd a mynediad at ddyfeisiau ac Wi-Fi priodol i gael gafael ar y 
dysgu hwnnw?   

• Gan ystyried y duedd gynyddol at fwy o dlodi mewn gwaith ymhlith 
rhieni, yn enwedig mamau sengl, a wnaiff y Gweinidog ailedrych ar y 
trothwy cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim er mwyn sicrhau 
nad yw unrhyw blentyn mewn tlodi yn methu â hawlio prydau ysgol 
am ddim? 

• A fydd Llywodraeth Cymru yn cynnig canllawiau neu gymorth arall ar 
gyfer paratoi ar gyfer yr hyn sydd wedi’i ddisgrifio yn Lloegr fel 
“newidiadau posibl i’w cadwyn cyflenwi bwyd” o 1 Ionawr 2021, fel y 
gellir lleihau’r effaith ar ddisgyblion o dan eu gofal, yn enwedig y 
rheini sy’n dibynnu ar brydau ysgol am ddim? 

• Pa gymorth pwrpasol sydd ar gael i ddisgyblion o gefndiroedd BAME 
sydd wedi gweld dirywiad yn eu hiechyd meddwl o ganlyniad i’r 
cyfyngiadau symud? 

• Sut mae’r Gweinidog yn gwerthuso effaith cau ysgolion ar grwpiau o 
ddisgyblion – yn enwedig wrth edrych ar unrhyw anghydraddoldebau 
sy’n ymddangos neu’n ehangu o ganlyniad i gau’r ysgolion?   

• A wnaiff y Gweinidog ystyried gwella’r canllawiau i ysgolion ar gyfer 
cael darpariaeth sector gwaith ieuenctid gwirfoddol i mewn i ysgolion 
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er mwyn cynorthwyo dysgwyr yn ystod cyfyngiadau symud / cau 
ysgolion, fel rhan o ddull cynorthwyo ‘fel tîm’? 
 


