Trefniadau ar gyfer
arholiadau haf 2020
Ymgynghoriad i bobl ifanc – Ebrill 2020

Helô
Mae’r flwyddyn yma’n wahanol i flynyddoedd eraill. Mae’r coronafeirws wedi newid
ein bywydau. Mae ysgolion wedi’u cau ac mae arholiadau wedi’u canslo.
Mae hyn yn effeithio ar lawer o bobl ifanc. Efallai fod gennych chi gwestiynau fel:

●
●
●
●

Beth sy’n digwydd nesaf?
Sut fydd rhywun yn penderfynu ar fy ngraddau?
A fydda’ i’n cael fy ngraddio’n deg?
A fydd colegau, prifysgolion neu gyflogwyr yn ymddiried yn fy ngraddau?

Cymwysterau Cymru ydyn ni
Ein rôl ni ydy:

● penderfynu pa gymwysterau y mae ysgolion yng Nghymru’n gallu eu cynnig
● gwneud yn siŵr bod cymwysterau’n diwallu’ch anghenion chi ac anghenion Cymru
● gwneud yn siŵr bod yr arholiadau rydych chi’n eu sefyll yn deg a bod ein system
cymwysterau’n un y mae pobl yn gallu ymddiried ynddi.

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl ifanc yn bryderus. Ond rydyn ni’n gweithio gydag
ysgolion, colegau a bwrdd arholi CBAC i weithio allan beth ydy’r ffordd orau ymlaen fel
bod pawb yn cael y graddau y maen nhw’n eu haeddu yr haf yma.

Rydyn ni eisiau cael gwybod beth rydych chi’n ei feddwl o’n cynlluniau.

Crynodeb i bobl ifanc ydy hwn. Mae’r fersiwn lawn ar gael yma:
qualificationswales.org/cymraeg/cymerwch-ran/ymgynghoriadau-ac-arolygon/
ymgynghoriad-trefniadau-ar-gyfer-cyfres-arholiadau-haf-2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn
edrych ar:
● gymwysterau TGAU, cymwysterau

Safon UG, cymwysterau Safon Uwch
a chymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau
(THS) Bagloriaeth Cymru sy’n cael eu
datblygu yng Nghymru gan CBAC.

Nid yw’n edrych ar:
● gymwysterau TGAU,
Safon UG a Safon
Uwch eraill

● cymwysterau

galwedigaethol.
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Y ffordd ymlaen
Fe wnaethon ni anfon gwybodaeth at ysgolion a cholegau ledled Cymru ar 3ydd
Ebrill. Roedd yn manylu’n eglur ar y wybodaeth y mae angen iddyn nhw ei chasglu a’i
hanfon at CBAC fel bod dysgwyr yn gallu cael eu canlyniadau’r haf yma.

CAM 1
Mae’n rhaid i ysgolion a cholegau:

● roi gradd i ddysgwyr am bob pwnc y maen nhw wedi’u cofrestru ar ei gyfer
● rancio dysgwyr mewn trefn o’r top i’r gwaelod ar gyfer pob un o’r pynciau yma.
Mae’n rhaid i brif athrawon lofnodi datganiad bod y wybodaeth yn gywir ac yn wir.

CAM 2
Fe fydd yr ysgol neu’r coleg yn anfon y wybodaeth yma at CBAC.

CAM 3
Fe fydd CBAC:

● yn casglu gwybodaeth at ei gilydd o bob ysgol a choleg
● yn defnyddio model safoni ystadegol i wneud yn siŵr bod dysgwyr

yn cael eu beirniadu ar yr un lefel ar draws ysgolion a cholegau, a bod y
graddau’n debyg i raddau blynyddoedd eraill.

CAM 4

Ein cynllun
Mae yna ddau o bethau rydyn ni eisiau eu gwneud:

Cynnig 1: Mae gennym ni bum nod ar gyfer

y model safoni ystadegol i helpu i wneud yn
siŵr bod graddau’n deg.

Cynnig 2: Fe fyddwn ni’n sefydlu proses

apelio newydd ar gyfer y flwyddyn yma.

Fe fydd graddau’n cael eu hanfon at ddysgwyr yr haf yma ar yr un amser ag arfer.
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Cynnig 1:
Y pum nod
Gan fod arholiadau wedi’u canslo, mae angen inni gael
system newydd i ddyfarnu cymwysterau sy’n deg. Dydy
athrawon heb orfod gwneud hyn o’r blaen. Fe allai hi fod
yn anodd iddyn nhw fod yn ddiduedd a pheidio â rhoi
graddau i ddysgwyr sy’n rhy uchel neu’n rhy isel. Dyna
pam fod angen inni gael model safoni ystadegol.
Fe fydd y pum nod yma’n helpu i wneud yn siŵr bod y
model yn gytbwys ac yn deg.

Nod 1:
Fe fydd dysgwyr yn derbyn gradd pan fydd eu
canolfan wedi asesu gradd a safle rancio ar eu
cyfer ac anfon hyn at CBAC.
Fe ddylai’r broses yma fod yn syml. Fe fydd eich
ysgol neu’ch coleg yn beirniadu’ch gwaith ac yn
anfon y wybodaeth iawn at CBAC. Fe fyddan nhw’n
defnyddio’r wybodaeth yma a data eraill, fel eich
perfformiad blaenorol yn yr ysgol, i ddyfarnu’ch gradd.
I rai dysgwyr preifat, fel y rheini sy’n dysgu gartref
yn lle mynd i ysgol neu goleg, fe allai hyn fod yn fwy
anodd. Os ydy prifathrawon yn teimlo’n hyderus i
feirniadu, gallan nhw anfon gwybodaeth at CBAC. Os
nad ydyn nhw, mae’n rhaid iddyn nhw ddweud pam
wrth ddysgwyr.

?

Fe fydd dysgwyr yn derbyn gradd pan fydd eu canolfan wedi asesu gradd a safle rancio
ar eu cyfer ac anfon hyn at CBAC.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Nod 2:
Fe fydd y canlyniadau cenedlaethol ar gyfer haf 2020 fwy
neu lai’n debyg i rai blynyddoedd o’r blaen.
Bob blwyddyn, rydyn ni’n casglu gwybodaeth ac ystadegau am bob
cymhwyster ledled Cymru. Mae hyn yn ein helpu ni i wybod pa fath o
raddau y gallwn ni ddisgwyl eu gweld eleni.
Mae’n rhaid i raddau eleni fod yn deg i bobl ifanc:

● sydd wedi sefyll eu harholiadau yn y gorffennol
● sydd yn eu sefyll nhw nawr
● a fydd yn sefyll arholiadau yn y dyfodol.
Fe fyddwn ni’n defnyddio rhagfynegiadau wedi’u seilio ar ddata o
flynyddoedd blaenorol i wneud yn siŵr bod graddau eleni’n deg.

?

Fe fydd y canlyniadau cenedlaethol ar gyfer haf 2020 fwy neu lai’n debyg i rai
blynyddoedd o’r blaen.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Nod 3:
Fe fydd y graddau y bydd dysgwyr yn eu cael yn y pen
draw yn deillio o broses glir a theg sy’n defnyddio
tystiolaeth.
Fe fydd y model safoni ystadegol yn defnyddio tystiolaeth fel:

● ystadegau am raddau yng Nghymru
● sut y mae ysgolion a cholegau wedi perfformio o’r blaen
● unrhyw raddau y mae dysgwyr wedi’u cael mewn
cymwysterau eraill

● graddau a safleoedd rancio eleni y mae ysgolion a
cholegau wedi’u darparu.

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda CBAC i ddod o hyd i’r ffordd orau
i gydbwyso’r dystiolaeth yma i gyfrifo graddau ar gyfer dysgwyr.
Fe ddylai’r system yma roi canlyniadau manwl gywir.
Fe ddylai’r broses wneud yn siŵr nad ydy hi’n
bosibl i ddysgwyr gael canlyniadau sy’n rhy
llym neu’n rhy hael.
Fe fydd y graddau y bydd dysgwyr yn eu cael yn y pen draw yn deillio o broses glir a
theg sy’n defnyddio tystiolaeth.

?

Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno

Pam?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Nod 4:
Cyn belled ag sy’n bosibl, ni fydd y
broses yma’n rhoi unrhyw ddysgwyr dan
anfantais am unrhyw reswm, gan gynnwys
grwpiau o ddysgwyr sydd â nodweddion
gwarchodedig.
Rydyn ni wedi gofyn i ysgolion a cholegau raddio a
rancio’u dysgwyr gan eu bod nhw’n gwybod pa mor
dda y maen nhw’n gwneud gydol y cwrs. Ond rydyn
ni eisiau gwneud yn siŵr nad ydy athrawon yn rhoi
ffafriaeth trwy roi gradd rhy uchel neu radd rhy isel i
ddysgwyr oherwydd pwy ydyn nhw.
Mae’n bwysig bod y bobl ifanc i gyd yn cael eu trin
yn deg. Rhaid peidio â thrin dysgwyr yn wahanol
i’r ffordd y cafwyd eu trin mewn blynyddoedd
blaenorol. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr sy’n cael
eu hamddiffyn yn fwy oherwydd eu hanabledd, eu
crefydd neu unrhyw reswm arall.
Fe fydd angen i ysgolion wirio’u tystiolaeth
a’u gwybodaeth i wneud yn siŵr nad oes yna
unrhyw gamgymeriadau. Fe allwn ni ddefnyddio
gwybodaeth am raddau a safleoedd dysgwyr mewn
cymwysterau blaenorol a thystiolaeth arall i sylwi
pan y mae pethau’n ddifrifol anghyson.

?

Cyn belled ag sy’n bosibl, ni fydd y broses yma’n rhoi unrhyw ddysgwyr dan anfantais am
unrhyw reswm, gan gynnwys grwpiau o ddysgwyr sydd â nodweddion gwarchodedig.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Nod 5:
Fe fydd y broses yn edrych ar ganlyniadau dysgwyr o
gymwysterau eraill ac unedau sydd wedi’u cwblhau.
Mae edrych ar ganlyniadau dysgwyr yn y gorffennol yn gallu helpu i
ddweud wrthon ni pa radd roedden nhw fwyaf tebygol o’i chael eleni.
Er enghraifft, mae cymhwyster Safon UG yn 40% o’r marc Safon Uwch.
Felly, os oes gan rywun gymhwyster Safon UG yn yr un pwnc, mae’n
gwneud synnwyr inni ddefnyddio’r wybodaeth yma wrth ddyfarnu’r radd
Safon Uwch.
Os ydy dysgwr yn cwblhau cymhwyster Safon UG mewn pwnc y gwnaeth
ei gwblhau ar lefel TGAU, bydd modd defnyddio canlyniadau TGAU i helpu
wrth ddyfarnu graddau Safon UG.
Mae gan rai cymwysterau TGAU unedau sydd wedi’u hasesu.
Fe fydd tystiolaeth o’r fath yn cael ei defnyddio wrth bennu graddau.

?

Fe fydd y broses yn edrych ar ganlyniadau dysgwyr o gymwysterau eraill ac unedau
sydd wedi’u cwblhau.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Cynnig 2:
Y broses apelio newydd
Mae gan CBAC a byrddau arholi eraill systemau i ddysgwyr apelio er mwyn herio
graddau. Ni fydd y systemau yma’n gweithio pan y mae arholiadau wedi’u canslo,
gan nad oes yna unrhyw arholiadau i’w hailfarcio. Mae angen inni sefydlu system
newydd ar gyfer y flwyddyn yma.

Mae ysgolion a cholegau’n gallu apelio eleni.

Gallan nhw apelio ar ran un neu fwy o ddysgwyr os ydyn nhw o’r farn bod CBAC
heb ddilyn eu proses mewn ffordd briodol neu deg.
Os y gwnaeth yr ysgol neu’r coleg gamgymeriad, gallan nhw ofyn i CBAC adolygu
gradd y dysgwr.
Os y gwnaeth CBAC gamgymeriad, byddan nhw’n ceisio cywiro pethau’n gyflym.

Ni fydd dysgwyr yn gallu apelio eleni
Os ydych chi’n meddwl bod eich ysgol neu’ch coleg wedi gwneud camgymeriad,
gofynnwch iddyn nhw edrych ar y dystiolaeth ac fe allan nhw gysylltu â CBAC.
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Dysgwyr a’r broses apelio
Ni fydd dysgwyr yn gallu apelio ynglŷn â’r radd a’r safle
rancio y mae eu hysgol neu eu coleg wedi’u hasesu a’u
rhoi i CBAC, nac ynglŷn â’r ffordd y gwnaeth eu hysgol
neu eu coleg benderfynu ar hyn.
Mae hyn oherwydd:

1. Dim ond â CBAC y mae ysgolion a cholegau’n gallu

rhannu’r graddau a’r safleoedd rancio y maen nhw
wedi’u hasesu ar gyfer dysgwyr. Dydyn nhw ddim
yn gallu eu rhannu nhw â dysgwyr, rhieni, gofalwyr
neu unrhyw un arall. Mae’n bwysig bod athrawon yn
gallu beirniadu heb gael pobl neu bethau eraill yn
dylanwadu arnyn nhw.

2. Mae ysgolion a cholegau’n casglu tystiolaeth mewn

ffyrdd gwahanol. Gan nad oes yna unrhyw weithdrefn
benodol i wirio yn ei herbyn, nid yw’n bosibl apelio.

?

Ni fydd dysgwyr yn gallu apelio ynglŷn â’r radd a’r safle rancio y mae eu hysgol neu eu
coleg wedi’u hasesu a’u rhoi i CBAC, nac ynglŷn â’r ffordd y gwnaeth eu hysgol neu eu
coleg benderfynu ar hyn.

Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno

Pam?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Rhesymau dros apelio
Os ydy ysgol neu goleg o’r farn bod CBAC wedi
gwneud camgymeriad, fe allan nhw apelio. Fe allan
nhw apelio:

● os ydyn nhw’n meddwl bod y data anghywir

wedi’u defnyddio i gyfrifo gradd ar gyfer un neu
fwy o’u dysgwyr

?

Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno

● os ydyn nhw, fel ysgol neu goleg, wedi anfon y
● os anfonwyd graddau at y dysgwyr anghywir
● os y gwnaeth CBAC gamgymeriad gwahanol yn

Dwi’n anghytuno’n gryf

eu gweithdrefn wrth gyfrifo graddau.

Mae’n rhaid i CBAC roi gwybodaeth i ysgolion a
cholegau am y gweithdrefnau y maen nhw wedi’u
dilyn. Mae’r wybodaeth yma’n gyfrinachol a dim
ond i ysgolion a cholegau y mae hon ar gael. Dydy
hi ddim yn bosibl ei rhoi i ddysgwyr unigol neu eu
teuluoedd. Felly dim ond ysgolion a cholegau sy’n
gallu apelio.

Pam?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno

data anghywir a bod angen eu newid

Apelio

Fe fydd ysgolion a cholegau’n gallu apelio i CBAC am y rhesymau yma.

Dwi ddim yn siŵr

?

Fe fydd CBAC dim ond yn ystyried apeliadau ynglŷn â’u gweithdrefnau y mae ysgolion
a cholegau’n eu hanfon, ac nid apeliadau oddi wrth ddysgwyr unigol.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Apeliadau a chanlyniadau
Os y byddwch chi’n gofyn i’ch ysgol neu’ch coleg apelio,
mae’n bosibl i’ch canlyniadau fynd i lawr yn ogystal ag i
fyny.
Ond mae’r ffordd y mae graddau’n cael eu rancio yr haf
yma’n golygu, mewn egwyddor, y gallai apelio wthio
graddau dysgwyr eraill i lawr. Dydyn ni ddim yn meddwl
bod hyn yn deg. Felly fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr
dydy hynny ddim yn digwydd.
Ni ddylai CBAC allu gostwng graddau dysgwyr sydd heb
apelio oherwydd bod rhywun arall wedi apelio.

?

Ni ddylai CBAC allu gostwng graddau dysgwyr sydd heb apelio oherwydd bod rhywun
arall wedi apelio.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Apeliadau a phenderfynu
Fel rheol, mae apeliadau’n cynnwys staff sydd heb
wneud y penderfyniadau ynglŷn â’r graddau. Maen
nhw’n mynd trwy broses fawr o ailfarcio, ond dydy
hynny ddim yn gallu digwydd eleni gan nad oes yna
unrhyw arholiadau i’w hailfarcio.
Mae’r broses ar gyfer cyfrifo canlyniadau eleni yn
newydd, felly dim ond rhai pobl fydd yn gwybod sut
y mae’n gweithio. Efallai na fydd hi bob amser yn
bosibl cynnwys pobl wahanol yn yr apêl. Ond rydyn
ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig bod CBAC yn ceisio
cynnwys pobl wahanol pryd bynnag y maen nhw’n
gallu gwneud hynny.

?

Pryd bynnag y gallan nhw, fe ddylai CBAC wneud yn siŵr nad oedd y bobl sy’n gwneud
penderfyniadau ynglŷn ag apeliadau wedi’u cynnwys mewn cyfrifo’r canlyniadau.
Pam?
Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
Dwi’n cytuno’n gryf
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr

Proses symlach
Mae apeliadau’n gallu bod yn gymhleth a chymryd
llawer o amser. Eleni, rydyn ni’n meddwl y dylai
CBAC allu cywiro camgymeriadau amlwg yn gyflym
o ran y ffordd y mae data wedi’u defnyddio, heb fod
angen apêl ffurfiol.

?

Fe ddylid caniatáu i CBAC redeg y broses symlach yma cyn apêl ffurfiol.

Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno

Pam?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Apelio i’r Gwasanaeth Adolygu
Gweithdrefnau Arholiadau (EPRS)
Mewn blynyddoedd blaenorol, fe allai dysgwr neu ysgol
apelio i’r EPRS os oedden nhw dal yn anhapus. Byddai’r
EPRS yn gwirio beth a ddigwyddodd a gallen nhw gamu i
mewn i ddatrys problemau.

?

Eleni, dyma fydd rôl yr EPRS:
● gwirio bod CBAC wedi dilyn y gweithdrefnau a’r polisïau iawn
● gwirio bod unrhyw gamgymeriadau wedi’u cywiro.

Faint ydych chi’n cytuno â’r nod yma?
Dwi’n cytuno’n gryf

Eleni, dyma fydd rôl yr EPRS:

● gwirio bod CBAC wedi dilyn y gweithdrefnau a’r
polisïau iawn

● gwirio bod unrhyw gamgymeriadau wedi’u cywiro.

Dwi’n cytuno

Pam?
(Os ydych chi’n anghytuno, dywedwch wrthon ni beth
rydych chi’n meddwl allai weithio’n well, lle bo’n bosibl.)

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr

Y Camau Nesaf
Rydyn ni’n gwybod bod eleni’n wahanol iawn a bod llawer ohonoch chi
wedi gweithio’n galed ar gyfer eich arholiadau. Rydyn ni’n gweithio’n
galed i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael graddau yr haf yma.
Ar ôl yr ymgynghoriad yma, fe fyddwn ni’n ysgrifennu adroddiad am yr
hyn y mae pobl wedi’i ddweud, y penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud
a’r rhesymau pam inni eu gwneud. Fe fyddwn ni’n gweithio gyda CBAC i
wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud y pethau gorau ar gyfer pob dysgwr
ledled Cymru.
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Diolch yn fawr am ddarllen hwn
Defnyddiwch yr arolwg ar-lein ar gyfer yr ymgynghoriad yma:
smartsurvey.co.uk/s/QWsummer2020learners
Gallwch chi hefyd anfon eich atebion i:
arholiadauhaf2020@cymwysteraucymru.org
Erbyn: 17:00 ar 13eg Mai 2020.
Oherwydd y coronafeirws, mae ein swyddfeydd ar gau, felly dydyn ni
ddim yn gallu derbyn atebion trwy’r post.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, gallwch
chi gysylltu â:
arholiadauhaf2020@cymwysteraucymru.org

Cyfrinachedd
Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth a allai
adnabod rhywun yn eich atebion.

?

Ydych chi’n ddysgwr?
Ydw
Nac ydw

Os nad ydych chi’n ddysgwr, rhowch wybod i ni ym mha rinwedd
rydych chi’n ymateb (er enghraifft, rhiant/gofalwr, neu athro/athrawes).

Dim ond y ni fydd yn gweld eich atebion. Fe fyddwn
ni’n cadw’ch atebion yn ddiogel.
Mae yna gyfraith o’r enw Rhyddid Gwybodaeth sy’n
golygu y gallai pobl ofyn am weld gwybodaeth sydd
gennym ni. Efallai y bydd yn rhaid i ni gyhoeddi’r
cyfan, neu rywfaint o’ch ateb.
Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein gwaith
gallwch chi ein dilyn ar Trydar neu ar ein gwefan.
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