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Annwyl Rieni, 

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu bydd gennym aelod newydd o gymuned yr ysgol ar ôl y Nadolig. Yn dilyn ceisiadau am 

anifail anwes i’r ysgol, rydym wedi penderfynu bydd Mali, ci Mrs Thomas yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd fel rhan 

o’n darpariaeth barhaus ar gyfer lles a iechyd meddwl y disgyblion. Bydd Mali’n treulio amser gyda’r disgyblion a 

bydd cyfnod hir o integreiddio i fywyd yr ysgol, gyda’r plant yn dysgu sut i ymddwyn o’i chwmpas, wrth gwrs mae’r ci 

hefyd yn derbyn hyfforddiant priodol.  

Dyma rhai o fanteision cael ci ysgol: 

· Helpu i ymdawelu disgyblion;  
· Gwella ymddygiad a chanolbwyntio, lleihau straen a chynnyddu hunan-barch; 
· Annog plant i fynegi teimladau a datblygu eu hyder;  
· Meithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb;  
· Ysgogi disgyblion i feddwl ac i ddysgu; 
· Datblygu brwdfrydedd dros anifeiliad a’u mwynhau; 
· Annog parch a gwella perthnasoedd disgyblion gyda’i gilydd, rhiani ac athrawon; 
· Addysgu plant i feithrin a pharchu bywyd; 
· Helpu gwaith a wneir gyda’r plant mwyaf agored i niwed; 
· Helpu plant i fagu hyder mewn darllen;  
· Gwella presenoldeb; 
· Helpu i oresgn ofn cwn; 
· Datblygu dealltwriaeth o gariad diamod; 
· Cefnogi gyda datblygu chwarae cydweithredol; 
· Cefnogi plant i ddatblygu empathi; 
· Hyrwyddo ymhellach  ein hagenda lles ar gyfer disgyblion; 

 
Sut mae’r ysgol wedi paratoi?  

· Gwnaed ymchwil drylwyr i sicrhau ein bod wedi dewis y brîd ci mwyaf addas ar gyfer ein hysgol, ein 

disgyblion a'n staff; 

· Cyn prynu'r ci bach mae’r Pennaeth wedi ymweld â chartref y bridiwr i sicrhau bod natur  y ci bach, a natur ei rieni, 

yn addas ar gyfer rhyngweithio â phlant; 

· Ysgrifennwyd asesiad risg llawn a bydd ar gael ar y wefan ac ymgynghorwyd â swyddogion Iechyd a Diogelwch 

Cyngor Gwynedd; 
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Bydd pob cyswllt yn cael ei gynllunio'n ofalus ac ni fydd plant yn cael eu gadael heb oruchwyliaeth gyda'r 

ci; 

· Pan na fydd yn gweithio, bydd y ci wedi’i leoli yn swyddfa Mrs Thomas 

Beth am alergeddau? 

· Mae ein ci yn ‚cockapoo‘ ac mae gan y brîd nodweddion alergedd isel ac nid yw’n colli llawer o flew; 

· Mae pob rhan o'r ysgol yn cael eu hwfro ac mae arwynebau'n cael eu glanhau bob dydd; 

· Bydd symudiadau o amgylch yr ysgol yn cael eu rheoli; 

· Bydd y ci yn cael ei brwsio’n  rheolaidd; 

· Bydd unrhyw blentyn sy'n gweithio gyda'r ci yn golchi ei ddwylo. 

Mae’r ci wedi ei brechu ac yn cael ei thrin i nadu afiechydon 

Sut alla i ddarganfod mwy o wybodaeth? 

· Ein nod yw rhoi diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol i roi'r wybodaeth 

ddiweddaraf i rieni a phlant am ddatblygiad y ci ysgol. 

Rwy'n hyderus  y bydd yna lawer o rieni a gofalwyr yn cefnogi'r ychwanegiad newydd i'n hysgol, ond os oes 

unrhyw gwestiynau pellach, siaradwch gyda’r Pennaeth neu ysgrifennwch atom. 

Gwahoddir unrhyw riant nad yw'n dymuno i'w blentyn ryngweithio gyda'r ci i gwblhau’r bonyn isod a’i 

ddychwelyd erbyn 10/1/20 

Yn gywir, 

Joanna Thomas 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nid wyf yn dymuno i _______________________________________ gael cyswllt hefo’r ci. 

Arwyddwyd: __________________________________________ Dyddiad: __________________ 
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