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Graddau Yr hyn y mae'r graddau yn ei olygu

Rhagorol Dyma wasanaethau sy'n ymrwymedig i welliant parhaus ac sydd â 
llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o 
ymarfer ac arloesi sy'n arwain y sector. Mae'r gwasanaethau hyn yn 
darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel a gallant ddangos eu bod 
yn gwneud cyfraniad cadarn tuag at wella llesiant plant.

Da Dyma wasanaethau sydd â chryfderau a heb unrhyw feysydd pwysig 
sydd angen eu gwella'n sylweddol. Maent yn rhagori ar y gofynion 
sylfaenol yn gyson, gan sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant a 
hybu eu llesiant yn rhagweithiol.

Digonol Dyma wasanaethau lle mae mwy o gryfderau na meysydd i'w 
gwella. Maent yn ddiogel ac yn bodloni'r gofynion sylfaenol ond mae 
angen gwelliannau er mwyn hybu llesiant a gwella canlyniadau i 
blant.

Gwael Dyma wasanaethau lle mae mwy o feysydd pwysig i'w gwella na 
chryfderau ac mae enghreifftiau arwyddocaol o ddiffyg cydymffurfio 
sy'n effeithio'n negyddol ar lesiant plant. Lle mae gwasanaethau'n 
wael, byddwn yn cymryd camau gorfodi ac yn cyflwyno hysbysiad 
diffyg cydymffurfio.



Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Meithrinfa Babinogion Menai Cyf wedi'i chofrestru i ddarparu gofal i hyd at 59 o blant 
ar safle sydd wedi'i leoli ar gyrion pentref Porthaethwy, Ynys Môn. Gwenan Williams yw'r 
unigolyn cyfrifol a'r person â chyfrifoldeb am reoli'r gwasanaeth o ddydd i ddydd, a chaiff ei 
chefnogi gan ddirprwy reolwr. Mae'r gwasanaeth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 
rhwng 07.30 a 18.00. Er bod y rhan fwyaf o'r staff yn siarad Cymraeg, a'r holl wybodaeth ar 
gael yn Gymraeg, nid yw'r gwasanaeth yn darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y 
Gymraeg ar hyn o bryd.

Crynodeb
Thema Gradd
Llesiant Digonol

Gofal a Datblygiad Digonol

Yr Amgylchedd Digonol

Arwain a Rheoli Digonol

1. Asesiad cyffredinol

Gwrandewir ar y plant a chaiff yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud ei barchu. Maent yn teimlo'n 
ddiogel ac yn gyfforddus wrth gael eu cysuro gan y staff. Maent yn rhyngweithio'n dda ac yn 
mwynhau eu chwarae a'u dysgu. Mae'r pant yn dechrau gwneud pethau drostynt eu hunain 
ac ar y cyfan, cânt gyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwahanol. Mae'r staff yn deall eu rôl o ran 
cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn annog rhyngweithio cadarnhaol ac yn darparu 
gofal magwrus i'r plant. Mae'r staff yn cynllunio gwahanol weithgareddau sy'n addas ar gyfer 
oedran a chamau datblygu'r plant, ac maent yn adnabod y plant yn dda. Mae'r arweinwyr yn 
deall eu cyfrifoldebau i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn addas ar gyfer 
oedrannau'r plant sy'n mynychu’r feithrinfa. Mae'r adeilad a'r ardaloedd a ddefnyddir gan y 
plant yn lân ac yn groesawgar, gyda dewis addas o adnoddau a gaiff eu cynnal a'u cadw'n 
dda. Mae gan yr arweinwyr weledigaeth glir ar gyfer y gwasanaeth, ond mae angen iddynt 
wneud yn siwr bod y plant yn ddiogel bob amser. Maent yn gwneud gwelliannau er budd y 
plant ac mae ganddynt gydberthnasau cadarnhaol â'r rhieni a'r gymuned ehangach.

2. Gwelliannau

 Mae'r staff wedi mynychu hyfforddiant a chyrsiau, gan gynnwys amddiffyn plant a 
chymorth cyntaf;



 mae adnoddau newydd a chyfarpar ar gyfer y tu fewn a'r tu allan wedi cael eu prynu;
 mae rhai polisïau a gweithdrefnau yr oedd angen eu hadolygu wedi cael eu 

hadolygu, gan gynnwys y polisi amddiffyn plant, a'r polisïau cyfrinachedd a 
chyfryngau cymdeithasol;

 mae'r unigolyn cyfrifol wedi bodloni ei gofynion cyfreithiol yn llwyddiannus mewn 
perthynas â'i threfniadau ar gyfer amddiffyn plant.

3. Gofynion ac argymhellion

Yn ystod yr arolygiad hwn, gwelsom nad oedd yr arweinwyr yn bodloni gofynion cyfreithiol 
mewn perthynas â'u trefniadau ar gyfer amddiffyn plant (rheoliad 22). Ni chyflwynwyd 
hysbysiad diffyg cydymffurfio gan fod yr unigolyn cyfrifol bellach wedi cymryd camau ac yn 
cydymffurfio erbyn hyn.
 
Gwnaed un argymhelliad mewn perthynas â darparu mwy o adnoddau synhwyraidd i blant 
yn yr awyr agored er mwyn ymestyn eu profiadau chwarae a dysgu.



1. Llesiant Digonol
Crynodeb

Gwrandewir ar y plant a chaiff yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud ei barchu. Maent yn 
teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus wrth gael eu cysuro gan y staff. Maent yn rhyngweithio'n 
dda ac yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu.  Mae'r pant yn dechrau gwneud pethau drostynt 
eu hunain ac mae ganddynt gyfleoedd yn gyffredinol i ddatblygu sgiliau gwahanol.

Ein canfyddiadau

Roedd plant o bob oedran yn dewis pa weithgareddau a theganau roeddent am chwarae â 
nhw, ac roeddent yn cael gafael ar y rhain yn hawdd gan eu bod o fewn eu cyrraedd. Er 
enghraifft, yn ystafell y babanod, roedd rhai o'r plant yn dewis eistedd a chwarae gyda'i gilydd 
tra bod eraill a oedd wedi dysgu sut i gerdded yn gwneud defnydd llawn o'r ystafell ac yn 
archwilio sawl gweithgaredd a oedd o ddiddordeb iddynt. Dywedodd y plant hŷn wrthym eu 
bod yn hoffi chwarae gemau, ac roedd modd deall y rhai hynny nad oeddent wedi dysgu sut 
i siarad eto drwy eu clebran a'u hystumiau. Er enghraifft, pan oedd y plant iau yn dangos 
arwyddion o flinder, roeddent yn cael eu cysuro.

Roedd y plant a oedd newydd ddechrau yn y feithrinfa yn gwbwl gyfforddus ac yn chware'n 
hapus ochr yn ochr â'u ffrindiau a'r staff. Daethant atom yn hyderus gan wenu a chwerthin a 
chwarae gêm o bi-po. Roedd y plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi wrth iddynt 
sgwrsio â'r staff a ymunodd â'u trafodaethau, a gwnaethant sgwrsio ymysg ei gilydd wrth aros 
am eu te. Mae'r plant yn dechrau dysgu sut i ryngweithio'n gadarnhaol; er enghraifft, 
gwnaethant ddweud os gwelwch yn dda a diolch a helpu i dacluso pan ofynnwyd iddynt 
wneud hynny.

Roedd y plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu ac yn treulio amser yn canolbwyntio ar y 
gweithgaredd o'u dewis. Er enghraifft, roeddent yn hoffi jig-sô ac yn gwenu wrth gael eu 
canmol am roi'r darnau at ei gilydd yn gywir. Roedd rhai o'r plant yn awyddus i arbrofi gyda'r 
gweithgaredd cerdd yn yr awyr agored ac yn cyfansoddi gwahanol alawon.  O dan do, roedd 
ffigurau gwahanol yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio'r siapau magnetig. Er enghraifft, 
gwnaeth y plant ddangos bws i ni yr oeddent wedi'i greu yn llawn balchder, tra bod eraill yn 
awyddus i gyfrif faint o siapau magnet sgwâr roeddent wedi'u rhoi at ei gilydd i greu 
ysbienddrych. Roedd y plant yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau iaith a chyfathrebu a’u 
sgiliau corfforol drwy sesiynau ioga a cherddoriaeth rheolaidd a dosbarthiadau canu.

Roedd y plant yn dysgu sut i ofalu am ei gilydd ac aros yn iach. Er enghraifft, roeddent yn 
golchi eu dwylo ar ôl defnyddio'r toiled, ac roedd ganddynt eu boteli dŵr eu hunain i'w cadw 
wedi eu hydradu. Roedd y plant yn gyffrous i fynd allan i chwarae yn yr awyr agored; roedd 



rhai ohonynt yn rhoi eu sgiliau corfforol ar waith ar y cyfarpar dringo, tra bod eraill yn eistedd 
a sgwrsio wrth y bwrdd picnic. Fodd bynnag, gallai cael mwy o ddeunyddiau awyr agored i'r 
plant arbrofi â nhw a'u galluogi i fod yn fwy dychmygus ymestyn eu profiadau chwarae a 
dysgu.



2. Gofal a Datblygiad Digonol

Crynodeb

Mae'r staff yn deall eu rôl o ran cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn annog 
rhyngweithio cadarnhaol ac yn darparu gofal magwrus i'r plant. Mae'r staff yn cynllunio 
gwahanol weithgareddau sy'n addas ar gyfer oedran a chamau datblygu'r plant, ac maent yn 
adnabod y plant yn dda.

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn gwybod beth i'w wneud er mwyn cadw'r plant yn ddiogel. Er enghraifft, roedd 
modd rhoi cymorth cyntaf sylfaenol gan fod y rhan fwyaf o'r staff yn meddu ar gymwysterau 
cymorth cyntaf pediatrig. Yn ystod ein hymweliad, dywedodd y staff wrthym am y 
gweithdrefnau cywir i'w dilyn petai ganddynt bryderon am blentyn, ac roedd damweiniau a 
digwyddiadau'n cael eu cofnodi'n gywir. Roedd ymarferion tân yn cael eu cynnal yn rheolaidd 
ac roedd cofnodion presenoldeb dyddiol yn cael eu cofnodi'n gywir fel bod modd cyfrif pawb 
mewn argyfwng. Roedd y staff yn darparu bwyd a diodydd iach i'r plant yn unol â'r canllawiau 
maeth cyfredol, ac yn dilyn arferion hylendid diogel i reoli heintiau posibl a, lle y bo'n bosibl, 
eu dileu. Roedd pob aelod o'r staff wedi cwblhau hyfforddiant ar alergeddau i sicrhau eu bod 
yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf ar y pwnc a'u bod yn gallu rhoi'r wybodaeth yr oeddent 
wedi'i dysgu ar waith.

Roedd y staff wedi meithrin cydberthnasau naturiol a chynnes â'r plant ac yn siarad â nhw yn 
garedig ac yn barchus. Gwnaethant eistedd ochr yn ochr â'r plant wrth iddynt chwarae ac 
roeddent yn rhoi digon o ganmoliaeth pan oedd y plant yn gwneud rhywbeth yn dda. Roedd 
y staff yn fodelau rôl da ac yn siarad â'r plant ar eu lefel nhw ac mewn iaith roedd y plant yn 
ei deall.

Er bod y staff wedi esbonio bod ganddynt amseroedd a neulltiwyd i gynllunio gweithgareddau 
i'r plant, roeddent yn teimlo nad oeddent yn gallu canolbwyntio bob amser ar y dasg o dan 
sylw ac, o ganlyniad, nid oedd y gwaith o gynllunio gweithgareddau bob amser yn gyfredol. 
Fodd bynnag, roedd y gweithgareddau ym mhob un o'r ystafelloedd chwarae yn amrywiol ac 
yn addas ar gyfer oedrannau a chamau datblygu'r plant. Roedd y staff yn dechrau defnyddio 
cofnodion datblygu newydd y plant a oedd yn dangos eu bod yn defnyddio eu harsylwadau i 
gynllunio ar gyfer chwarae a dysgu'r plant yn y dyfodol. Roedd y staff yn rhoi'r gofal yr oedd 
ei angen ar y plant drwy'r wybodaeth y mae'r rhieni yn ei rhoi i'r staff cyn i'w plentyn ddechrau. 
Er enghraifft, roedd y nodiadau yn y llyfryn 'Amdanaf i', a gwblhawyd gan y rhieni, yn rhoi 
gwybodaeth werthfawr am drefn ddyddiol y plentyn a'r hyn yr oedd yn ei hoffi yn arbennig. 
Esboniodd y staff sut roeddent yn gweithio mewn partneriaeth â'r rhieni er mwyn sicrhau dull 
cyson wrth reoli ymddygiad y plant a sut yr oedd hyn yn gwella canlyniadau i'r plant.



3. Yr Amgylchedd Digonol

Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn deall eu cyfrifoldebau i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn addas 
ar gyfer oedrannau'r plant sy'n mynychu’r feithrinfa. Mae'r adeilad a'r ardaloedd a ddefnyddir 
gan y plant yn lân ac yn groesawgar, ac mae dewis addas o adnoddau a gaiff eu cynnal a'u 
cadw'n dda.

Ein canfyddiadau

Roedd y feithrinfa’n ddiogel. Roedd asesiadau risg yn cael eu cwblhau ac roedd gofyn i 
ymwelwyr lofnodi wrth gyrraedd i sicrhau nad oedd unrhyw fynediad heb awdurdod. Roedd 
yr amgylchedd yn lân, yn olau ac yn groesawgar. Roedd yr adnoddau wedi'u gosod i'r plant 
gael gafael arnynt ar eu pen eu hunain, ac roeddent yn cynnig cyfleoedd chwarae a dysgu 
amrywiol i'r plant dan do ac yn yr awyr agored. Roedd yr arweinwyr yn darparu amgylchedd 
i'r plant a oedd yn hyrwyddo eu hannibyniaeth ac yn ystyried hyn o safbwynt y plentyn. Er 
enghraifft, roedd y cyfleusterau golchi dwylo a thoiled yn addas ar gyfer oedran y plant ac 
wedi'u lleoli yn agos at eu hystafelloedd chwarae. Roedd digon o le i'r plant fwynhau eu 
gweithgareddau ac roedd ganddynt ymdeimlad o berthyn gan fod eu gwaith crefft lliwgar yn 
cael ei arddangos ar waliau'r ystafelloedd chwarae.

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod adnoddau addas ac amrywiol ar gael i'r plant a oedd yn 
hyrwyddo eu datblygiad.
 Roedd y dodrefn o faint addas i'r plant eistedd gyda'i gilydd a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau pen bwrdd neu yn ystod amser bwyd. Er bod y plant wedi arbrofi gyda rhai 
deunyddiau gwahanol wrth wneud eu gwaith crefft, gallai mwy o ddewis o ddeunyddiau, gan 
gynnwys eitemau cartref ac eitemau wedi'u hailgylchu, ymestyn dysgu'r plant dan do 
ymhellach. Roedd yr ystafelloedd chwarae yn rhoi digon o le i'r plant symud o gwmpas a bod 
yn weithgar. Roedd teganau i'r babanod fel teganau gwthio, yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau 
cerdded, ac roedd ardaloedd cyfforddus ym mhob ystafell chwarae yn rhoi llefydd i'r plant 
ymlacio.
Roedd ystyriaeth wedi cael ei rhoi i wneud yn siŵr bod y cyfleusterau, fel ystafell gysgu'r 
babanod a'r ardal paratoi llaeth yn agos at eu hystafell chwarae. Roedd hyn yn golygu y 
gallai'r staff fonitro'r plant wrth iddynt gysgu, a pharatoi llaeth pan roedd y plant yn llwglyd. 
Roedd digon o gyfarpar fel cadeiriau uchel a bygis, ac roeddent yn lân ac mewn cyflwr da.



4. Arwain a Rheoli  Digonol
Crynodeb

Mae gan yr arweinwyr weledigaeth glir ar gyfer y gwasanaeth, ond mae angen iddynt sicrhau 
eu bod yn dilyn eu trefniadau ar gyfer amddiffyn plant mewn modd amserol. Maent yn gwneud 
gwelliannau er budd y plant ac mae ganddynt gydberthnasau cadarnhaol â'r rhieni a'r 
gymuned ehangach.

Ein canfyddiadau

Roedd yr arweinwyr yn gweithio gyda sylw a gofal dyledus er mwyn bodloni'r safonau 
gofynnol a'r rheoliadau. Roedd y datganiad o ddiben yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir 
a oedd yn golygu bod gan y rhieni'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn gwneud dewis 
gwybodus ynghylch a yw'r gwasanaeth yn diwallu eu hanghenion nhw a'u plentyn. Roedd 
bron pob aelod o'r staff yn siarad Cymraeg, ac roedd yr holl wybodaeth ar gael i'r rhieni yn 
Gymraeg, a oedd yn golygu bod y gwasanaeth yn gwneud cynnydd da tuag at ddarparu'r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg.

Nid oedd trefniadau'r arweinwyr ar gyfer amddiffyn y plant yn bodloni gofynion bob amser, ac 
roedd yn peri pryder. Fodd bynnag, aethpwyd i'r afael â'r mater hwn yn llwyddiannus yn ystod 
ein hymweliad. Rhoddwyd gweithdrefnau ychwanegol ar waith hefyd er mwyn atgoffa'r staff 
am eu rolau a'u cyfrifoldebau o ran cadw'r plant yn ddiogel. Er enghraifft, byddai cyfarfodydd 
goruchwylio mwy rheolaidd gyda'r staff yn cael eu trefnu fel bod y ddau barti yn gallu trafod 
materion yr oeddent am eu codi.

Roedd yr arweinwyr yn cynnal adolygiadau blynyddol ar gyfer ansawdd gofal y feithrinfa, ac 
roedd yr ymatebion gan y plant a'u rhieni yn gadarnhaol am y gwasanaeth a ddarperir. Roedd 
yr arweinwyr yn gwella'r canlyniadau ar gyfer y rhai hynny sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac yn 
gweithio ynddo drwy fynd i'r afael ag unrhyw faterion a godwyd. Er enghraifft, roedd y rhieni 
wedi gofyn am fwy o gyfarpar chwarae yn yr awyr agored. Ers hynny, roedd yr arweinwyr 
wedi llwyddo i gael grant ac wedi prynu a gosod cyfarpar chwarae yn yr awyr agored. Roedd 
yr arweinwyr hefyd wedi mynd i'r afael ag ymholiadau gan y staff. Er enghraifft, roeddent wedi 
cynnig opsiynau amgen os nad oedd modd i'r staff fod yn bresennol mewn cyfarfodydd staff, 
gan gynnwys sicrhau bod yr holl staff yn cael copi o gofnodion cyfarfodydd y staff. Felly, 
roedd yr arweinwyr yn gwneud newidiadau i wella canlyniadau yn y feithrinfa.  

Roedd yr arweinwyr yn cadw'r wybodaeth a'r gwiriadau addasrwydd gofynnol yn ffeiliau'r 
staff. Roeddent wedi sefydlu systemau cadarnhaol i fonitro a chefnogi'r staff; roedd 
arfarniadau blynyddol yn cael eu cynnal, roedd y staff yn cael hyfforddiant sefydlu pan 
roeddent yn dechrau, ac roedd gofyn iddynt ddarllen, deall a llofnodi unrhyw bolisïau newydd 
neu bolisïau a ddiweddarwyd. Dywedodd y rhan fwyaf o'r staff y gwnaethom siarad â nhw eu 
bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn mwynhau gweithio yn y feithrinfa. Dywedodd 
yr aweinwyr wrthym y byddent yn atgoffa'r tîm o staff bod amser yn cael ei neilltuo ar gyfer 



rhai ohonynt i gynllunio gweithgareddau i'r plant ac nad ddylid tarfu arnynt. Dywedodd yr 
arweinwyr wrthym fod aelodau o staff ychwanegol yn cael eu cyflogi i gynorthwyo pan fo'n 
ofynnol, er mwyn cefnogi'r tîm o staff cyfan yn ystod adegau mwy prysur.

Roedd y staff yn rhoi gwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig i'r rhieni am amser eu plentyn 
yn y feithrinfa yn ddyddiol. Dywedodd y rhieni y gwnaethom siarad â nhw bod ganddynt 
gydberthnasau da â'r staff, a'u bod yn fodlon ar y gofal roedd eu plentyn yn ei gael.  Drwy 
rannu gwybodaeth ar dudalen cyfryngau cymdeithasol y feithrinfa, roedd yr arweinwyr yn rhoi 
gwybod i'r rhieni am y newyddion, y wybodaeth a'r digwyddiadau diweddaraf. Mae'r 
arweinwyr yn gwneud yn siwr bod y plant yn cael cyfleoedd i fynd ar deithiau y tu allan i'r 
feithrinfa fel bod y plant yn teimlo'n rhan o gymuned ehangach. Mae gwahodd y plant a'u 
teuluoedd i ddigwyddiadau fel parti Nadolig yn hyrwyddo cydberthnasau cadarnhaol rhwng y 
feithrinfa a'r rhieni.



5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2 Argymhellion ar gyfer gwella

Gallai'r arweinwyr ystyried y canlynol:
Gallai darparu mwy o ddeunyddiau awyr agored i'r plant arbrofi â nhw a'u galluogi i fod yn 
fwy dychmygus ymestyn eu profiadau chwarae a dysgu.  



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Cynhaliwyd yr arolygiad llawn hwn yn gynnar yn dilyn pryder ynglŷn â'r gwasanaeth. 
Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth hwn yn ddirybudd ar 11 Mawrth 2020, rhwng 11.00 
a 19.15.  

Gwnaethom y canlynol:
 Ystyried adroddiad blaenorol y gwasanaeth a'r wybodaeth a gyflwynwyd i ni ar-lein ym 

mis Ionawr 2020;
 edrych ar ddogfennaeth a oedd yn cynnwys y polisi amddiffyn plant, y datganiad o 

ddiben, a'r polisïau cyfrinachedd a chyfryngau cymdeithasol;
 edrych ar ddau o ffeiliau'r plant a ffeiliau'r staff ar gyfer aelodau newydd o staff;
 edrych ar yr ardaloedd a ddefnyddiwyd gan y plant a'r adnoddau ar ddiwrnod ein 

harolygiad;

 arsylwi ar y plant a'r gofal a gawsant;
 siarad â'r plant a'r staff;
 rhoi adborth ar ein canfyddiadau i'r unigolyn cyfrifol.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Plant
Gofal Dydd Llawn

Unigolyn Cyfrifol Gwenan Williams

Person â chyfrifoldeb Gwenan Williams

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 59

Ystod oedran y plant Geni hyd at 12 oed

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener 07.30 – 18.00

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg a Saesneg

Dyddiad arolygiad blaenorol Arolygiaeth 
Gofal Cymru

27 Mawrth 2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 11 Mawrth 2020

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n Deg? Nac ydy

A yw’r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair a 
phedair oed?

Nac ydy

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r Cynnig 
Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio tuag at ddarparu'r 
'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg ac mae'n bwriadu 
dod yn wasanaeth dwyieithog.  

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 05/08/2020


