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         Chwefror 2il 2018  

Annwyl rieni a gwarchodwyr, 

Yn anffodus, mae’r sefyllfa parcio o amgylch yr ysgol wedi dirywio unwaith eto yn 
ddiweddar. Mae hyn wedi ei nodi gan rieni, staff a’r heddlu a fuodd yma’n trafod y mater 
yn ddiweddar. Hoffwn felly eich atgoffa o’r canlynol: 

 

 Ar gais y heddlu a’r ysgol, peidiwch a pharcio na throi rownd yn y fynedfa a’r 
allanfa. Dim ond y bore yma, roedd un car wedi parcio ar draws y fynedfa gan 
atal ceir rhag troi mewn i’r ysgol a felly creu tagfa ychwanegol ar y ffordd. Mae 
parcio a throi yn y mannau hyn yn anghyfrifol iawn ac yn andros o beryglus. 

 Nid oes neb, heblaw am staff, dalwyr bathodynau anabl ac unrhyw un sydd wedi 
cael caniatad penodol gan yr ysgol i barcio yn y maes parcio. Mae hyn am 
resymau iechyd a diogelwch amlwg. Rydym yn ddyddiol yn gweld rhieni /teidiau 
a neiniau yn cerdded plant ar draws y maes parcio ar adegau prysur.  

 A wnewch chi sicrhau fod y negesuon uchod yn cael eu pasio ymlaen i unrhyw un 
sy’n gollwng neu gasglu plant o’r ysgol gan fod rhai yn dweud nad ydynt yn 
ymwybodol nad ydent i barcio yn y maes parcio (er gwaetha’r arwyddion sy’n 
hysbysu pawb o hynny) 
 

 
Deallaf ei bod yn brysur yn y boreau a’r prynhawniau a fod parcio, fel yn y rhan fwyaf o 
ysgolion, yn gallu bod yn anodd ond mae cyfrifoldeb arnom ni i gyd i sicrhau diogewlch 
plant, rhieni, staff ac ymwelwyr o gwmpas y maes parcio. 
 
Diolch am eich cyweithrediad, 
 
 
Osian Jones 
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