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Date/Dyddiad:

Vicky Clode
01495 766965
Direct fax/Llinell ffacs:
01495 766904
Email/Ebost: Vicky.clode@torfaen.gov.uk
Direct line/Llinell union:

Annwyl Riant / Warchodwr,
GWYLIAU YN YSTOD Y TYMOR
Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen bellach yn meithrin yr ymagwedd o ganiatáu
gwyliau i ddisgyblion yn ystod y tymor ac eithrio amgylchiadau arbennig, neu yn ôl
doethineb y Pennaeth.
Mae ymchwil yn awgrymu bod yna gyswllt rhwng cyrhaeddiad plentyn ac felly eu cyfleoedd
ym mywyd, â’u lefelau presenoldeb yn yr ysgol. Rwyf yn hynod falch o’ch ymrwymiad i
sicrhau bod eich plentyn yn bresennol yn yr ysgol.
Mae’n bwysig bod plant yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd
dysgu a ddarperir. Bydd plant sydd yn absennol o’r ysgol oherwydd gwyliau yn methu
addysg a phrofiadau addysgol pwysig na fedr eu hailgyflwyno’n ddiweddarach, ac efallai y
bydd y plentyn yn ei chael hi’n anodd dal i fyny â’r gwaith ar ôl iddo/iddi ddychwelyd i’r
ysgol ac fe allai hyn gael effaith ddifrifol ar eu cyfleoedd yn y dyfodol.
Gall gwyliau teulu yn ystod y tymor unwaith y flwyddyn gyfateb â tua 6 mis o addysg goll, a
fydd yn ei dro yn creu effaith ar gyrhaeddiad plentyn a’u cyfleoedd ym mywyd, felly'r
gobaith yw y byddwch yn cefnogi sefyllfa’r Awdurdod Lleol wrth fynd ati i drefnu gwyliau
pellach ar gyfer y teulu.
Yn gywir

Dermot McChrystal
PENNAETH Y GWASANAETH ADDYSG DROS DRO
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