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Annwyl Riont/Worcheidwod

Porcio Ceir Rhieni o Gollwng/Codi Disoyblion

Moe'r drefn ymo yn yr ysgol o ron porcio ceir o gollwng/codi disgyblionyn/o'r ysgol
wedi ei sefydlu o'i hodolygu or y cyd 6'r swyddogion sirol perthnosol o'r heddlu er
mwyn gwneud ein gorou i worchod diogelwch powb. Amlinellof isod y drefnyngryno
oc opeliof yn garedlg om gydweithrediod pob rhiant, os gwelwch yn ddo.
1.

?.

Ymweld 6'r Ysgol - or gyfer cyforfod, o.y.y.b.
rhieni i borcio yn y moes porcio pellaf ,yr un ger y coe bob tywydd.

.

Gollwnq Disoyblion yn yr Ysool - unrhyw adeg yn y bore neu yn ystod y dydd
rhieni i droi i mewn i'r boe bysiou gon ddilyn y drefn unffordd, gollwngy
disgyblion ger y pafin o godoel heb oedi
peidiwch gollwng disgyblion ar y ffordd fowr noc yn y meysydd porcio.
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3.

Codi Disgyblion o'r Ysoo!
rhieni i ddefnyddio'r boe bysiou yn ystod y dydd hyd ot 3.00pm neu ar 6l
3.30pm - ni ddylid defnyddio'r boe bysiou rhwng 3.00pm o 3.3Opm gon
y bydd y bysiou ysgol yno
disgyblion i oros or iord yr ysgol hyd nes bydd eu rhieni wedi dod i mewn
i'r boe bysiou
dim defnyddio moesydd porcio'r ysgo! i godi disgyblion
dim porcio or y llinellau melyn or y ffordd fowr ger y boe bysiou i
godi disgyblion.
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O weithredu'r uchod yn gyson, hyderaf y gallwn worchod diogelwch powb o fewn
rheswm. Moe croeso i chi gysylltu 6 mi os oes gennych unrhyw bryderon perthnosol
neu os ydych eisiau mwy o wybodoeth.
Diolch yn fowr iawn om eich cydweithrediod.
Yn gywir,
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Eifion Jones
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