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GP/HH 

 
30 Ionawr 2019 
 
Annwyl Rieni/Warchodwyr 
 
Dulliau Gweithredu yn ystod Cyfnodau o Dywydd Garw 
 
Mae adegau yn codi pan fydd angen anfon disgyblion adref o ganlyniad i dywydd garw. 
 
Anfonir disgyblion sy’n teithio i’r ysgol ar fws adref yn gynnar pan fo’r adran drafnidiaeth yn rhoi gwybod i’r ysgol  
bod angen anfon y bysiau adref yn gynnar i sicrhau diogelwch y disgyblion.   
 
Pan fo hyn yn digwydd, gelwir y disgyblion sy’n teithio ar fysiau i mewn i’r Neuadd.  Cyn rhoi caniatâd i’r disgyblion 
adael yr ysgol, gofynnir iddyn nhw roi gwybod i staff  os oes unrhyw anawsterau h.y. problemau gyda chludiant o’r 
mannau gollwng oddi ar y bysiau neu pan nad oes unrhyw un gartref i’w derbyn.  Wedi hynny, gofynnir i’r disgyblion 
ddefnyddio eu ffôn symudol neu mynd i’r swyddfa i gysylltu â’u rhieni. 
 
Penderfynir anfon disgyblion sy’n cerdded i’r ysgol adref, os bydd lefelau staffio wedi gostwng oherwydd yr angen i’r 
staff sy’n byw mewn ardaloedd a effeithir gan yr eira adael yr ysgol yn gynnar.  Eto, cyn caniatàu i’r disgyblion hyn 
adael yr ysgol, gofynnir iddynt gadarnhau ei bod yn bosib iddyn nhw ddychwelyd adref yn ddiogel.   Gofynnir i 
ddisgyblion sy’n methu mynd adref oherwydd nad oes unrhyw un yno i ofalu amdanyn nhw, aros yn neuadd yr ysgol 
lle cânt eu goruchwylio hyd ddiwedd y diwrnod ysgol.  Cânt ddefnyddio’r ffôn i gysylltu â’u rhieni os dymunant. 
 
Bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni trwy gyfrwng e-bost neu neges testun os bydd angen anfon disgyblion adref.  
Gwneir hyn gan ddefnyddio’r e-bost a/neu rhif ffôn symudol sydd gennym ar gyfer eich plentyn ar hyn o bryd.  A 
fuasech gystal â gofalu eich bod wedi rhoi gwybod i’r ysgol am unrhyw newidiadau o ran rhifau ffôn neu 
gyfeiriadau e-bost os gwelwch yn dda. 
 
Buasem yn ddiolchgar iawn pe baech yn trafod gyda’ch plant yr hyn hoffech iddyn nhw ei wneud pe bai  angen eu 
hanfon adref o’r ysgol yn gynnar.  Efallai, os yw’n bosib iddyn nhw fynd i’r ty,  eich bod yn awyddus iddynt 
ddychwelyd adref hyd yn oes os nad oes unrhyw un gartref ar y pryd, neu o bosib yr hoffech iddynt fynd i gartref taid 
a nain, neu gymydog neu eich gweithle – neu o bosib aros yn yr ysgol hyd ddiwedd y diwrnod ysgol arferol.  Wrth 
gwrs, efallai yr hoffech iddynt roi galwad ffôn er mwyn cael cyfarwyddyd ynglyn â’r hyn ddylen nhw ei wneud.  Yn 
naturiol, os byddant yn teithio i’r ysgol ar fws fel arfer, ac yn aros yn yr ysgol yn hytrach na mynd adref yn gynnar, 
bydd angen i rieni wneud trefniadau i nôl eu plant.  Mae croeso i chi roi galwad ffôn i’r ysgol os ydych yn dymuno 
rhoi neges i’ch plentyn. 
 
Os bydd yr ysgol yn cau yn gynnar, ac os byddwch yn ansicr a fydd yr ysgol ar agor y diwrnod canlynol, yna dylech 
wrando ar ‘Heart FM’ neu Radio Cymru (Rhoddir gwybod i’r gorsafoedd radio hyn o sefyllfa’r ysgol ar y pryd) neu 
gallech ffonio yr ysgol ei hun neu edrych ar ein gwefan www.ysgolbrynhyfryd.com neu gwefan Cyngor Sir Ddinbych. 
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