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Awst 2020 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Maes Parcio yr ysgol 
 
Yn ystod y 12-18 mis diwethaf, rydym wedi bod yn ystyried defnydd presenol a 
dyfodol maes parcio yr ysgol. Yn ystod y cyfnod yma, bu trafodaethau am y mater 
mewn cyfarfodydd llywodraethol, efo’r Awdurdod Addysg Lleol, y Cynghorydd 
CBSW sydd â gofal am addysg ac efo Adran Iechyd a Diogelwch CBSW. 
 
Yn dilyn y trafodaethau hyn, mae penderfyniad wedi ei wneud, a’i gymeradwyo 
mewn cyfarfod o’r Gorff Llywodraethol yr ysgol, i atal rhieni a gwarchodwyr rhag 
parcio yn y maes parcio o Fedi y 1af ymlaen. Mae hyn yn cynnwys wrth 
ollwng plant yn y clwb brecwast, casglu o’r Clwb Ar Ôl Ysgol a wrth ollwng 
neu gasglu plant o Cylch Meithrin Bro Alun. Mi oedd yn fwriad dod a hyn yn 
weithredol ar ôl y gwyliau Pasg diwethaf, ond yn amlwg ni allwyd gweithredu gan 
fod yr ysgol ar gau oherwydd y pandemig Covid-19. 
 
Wrth wraidd y penderfyniad yma mae dioglewch plant, rhieni a gwarchodwyr, staff 
ac ymwelwyr yn y maes parcio, sydd yn rhan o dir yr ysgol. Mae’r cyfrifoldeb am 
ddiogelwch ar y safle yn gyfrifoldeb ar bennaeth yr ysgol a’r llywodraethwyr gan 
ddilyn cyngor a phrosesau iechyd a dioglewch CBSW. 
 
Erbyn hyn, mae’r maes parcio yn rhy fach ar gyfer y staff a’r rhieni a gwarchodwyr 
sydd yn parcio yno yn y bore ac ar ddiwedd y dydd, gan ei gwneud yn beryglus 
iawn. Bro Alun yw un o’r unig ysgolion yn Wrcesam sydd yn gadael i rieni a 
gwarchodwyr barcio ar dir yr ysgol a gyda niferoedd y disgyblion yn cynyddu, ac yn 
debygol o barhau i gynyddu dros y blynyddoedd nesaf gan olygu y bydd nifer y 
staff yn cynyddu, dim ond gwaethygu mae’r broblem yn mynd i wneud. Fel rhan o’r 
cynllunio ar gyfer ymestyn yr ysgol, ystyriwyd y posibilrwydd o ymestyn y maes 
parcio ond penderfynwyd nad oedd yn opsiwn ymarferol.  
 
Cynhaliodd Adran Iechyd a Dioglewch CBSW gyfres o ymweliadau â’r maes parcio 
ar wahanol ddyddiau a amseroedd i asesu’r sefyllfa. Fel rhan o’u adroddiad, un o’r 
prif argymhellion oedd newid defnydd y maes parcio ar gyfer staff yn unig.  
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Yn ogystal â staff, os oes yn unrhyw rieni / gwarchodwyr/ neiniau a theidiau / 
aelodau o’r teulu sydd â bathodyn glas anabl ar y car, bydd croeso iddynt 
hwy ddefnyddio’r maes parcio. Hefyd, caiff tacsis neu fws sydd wedi cael eu 
trefnu gan Adran Drafnidiaeth Ysgol y Cyngor (nid tacsis preifat) neu unrhyw 
un sydd wedi cael caniatad penodol gan yr ysgol, barcio yno. 
 
Yn cyd fynd efo cyngor presenol y Llywodraeth, rydym yn annog teuluoedd i 
gerdded i’r ysgol os on bosib. Wrth gwrs, nid yw hyn yn bosib i bawb ac os ydech 
yn defnyddio car i ddod â’ch plentyn i’r ysgol, ac yn parcio ar ochr y ffordd, os 
gwelwch yn dda byddwch yn ystyriol o drigolion sy’n byw ar Rodfa Delamere neu 
unrhyw strydoedd cyfagos drwy beidio parcio ar draws eu dreifs na blocio 
mynedfeydd. 
 
Pan fydd y gwaith adeiladu wedi ei gwblhau, bydd yr ardal bysiau sydd ar siap 
pedol yn rhydd unwaith eto, a byddwn yn edrych os oes posib defnyddio yr ardal 
yma fel man gollwng I rieni a gwarchodwyr. 
 
Bydd yna staff wrth y giatiau yn sicrhau mai ond y rheiny sydd i fod yn y maes 
parcio sy’n cael mynediad. Byddwn hefyd yn monitro y ffordd y tu allan i’r ysgol i 
weld a oes galw am wneud cais am hebryngwr croesi. 
 
I gloi, gobeithiaf y gallaf ddibynnu ar eich cydweithrediad wrth i ni fwrw ymlaen 
gyda’r newid yma, er mwyn diogelwch pawb yn y maes parcio. Os gwelwch yn dda 
a wnewch chi sicrhau eich bod yn pasio’r neges yma ymlaen i unrhyw aelod o’r 
teulu, ffrindiau ayyb sy’n casglu plant o’r ysgol. 
 
Gyda diolch, 
 
Osian Jones (Pennaeth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


