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21/10/2019 
Taith Caerdydd 
Annwyl riant 
Bob blwyddyn, mae ysgolion cynradd Cymraeg Wrecsam yn cael cynnig mynd â disgyblion Bl 5 neu 
6 am ymweliad tridiau i Gaerdydd. Yn dilyn llwyddiant ymweliadau dros y blynyddoedd, rydym yn 
rhoi’r cynnig i Bl 5 Ysgol Bro Alun fynd eleni.   Dyddiad y daith fydd Mehefin 15fed – 17eg.  Yr Urdd 
fydd yn trefnu’r daith ar ein rhan a’r gost yw £186 (does dim rhaid bod yn aelod o’r Urdd i fynychu).  
Mae’r pris yma yn cynnwys trafnidiaeth, bwyd a llety a mynediad i atyniadau a gweithgareddau 
megis bowlio deg, Stadiwm Dinas Caerdydd, taith ar gwch yn y Bae, Techniquest a’r Royal Mint. 
Byddant hefyd yn cael cyfle i ymweld ag atyniadau fel Pwll Mawr, Amgueddfa Sain Ffagan a’r 
Senedd. Yn ystod y tridiau, bydd y plant yn aros yng Nghanolfan Yr Urdd sy’n rhan o Canolfan y 
Mileniwm (http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/caerdydd/).  Bydd staff o’r ysgol yn mynd 
efo’r plant am y tridiau. (y nifer yn dibynnu ar faint o blant sy’n mynd) 
Os oes gennych ddiddordeb i’ch plentyn gael manteisio ar y cyfle arbennig hwn a fyddech yn 
cwblhau'r atodiad isod a’i ddychwelyd i’r ysgol, dylai’r blaendal o £50 gael ei dalu arlein ar: 
http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun erbyn dydd Mercher 6ed o Dachwedd.  Gellir talu bob 
yn dipyn wedi hyn am y daith. Mae yn bosib eich bod yn gymwys i gael rhyddhad rhag talu am gost 
y llety a’r bwyd (nid y bws a’r gweithgareddau) os ydych yn derbyn un o’r canlynol:- 

Cymhorthdal Incwm 
Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) 

Lwfans Mewnfudwyr a Cheiswyr Lloches 
Credyd Treth Plentyn gydag incwm sy’n is nag £16,105 

Credyd Pensiwn 
Os yw rhiant yn derbyn Credyd Treth Plentyn a Chredyd Treth Gwaith efo’i gilydd ni 

fyddant yn gymwys. 
Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys i un i’r o’r uchod a fyddech cystal â gadael i ni wybod a 

darparu llungopi (gellir gwneud copi yn yr ysgol) o ddogfen sy’n dystiolaeth i ni ei gyrru i’r sir. 
 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y daith, mae croeso i chi gysylltu efo’r ysgol.  

 

TAITH  CAERDYDD 2020 – I’w ddychwelyd erbyn 6ed o Dachwedd 
 
Enw’r disgybl _________________________________________ 
 
Rwyf eisiau i fy mhlentyn gael mynd i Gaerdydd rwyf wedi talu £50 arlein 
 
 
Ni fydd fy mhlentyn yn mynd i Gaerdydd. 
 
Llofnod _________________________________       
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