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Annwyl Riant, 
  

Noson Rhieni Dewisiadau Blwyddyn 9  -  Nos Iau, 11/02/16 
 

Mae Blwyddyn 9 yn flwyddyn bwysig iawn gan y bydd eich plentyn yn gorfod dewis pynciau i'w 

hastudio ym Mlwyddyn 10. Gan fod nifer o newidiadau wedi bod yn ddiweddar ym maes addysg  

14 - 19 bwriedir cynnal Noson Rieni ychwanegol i amlinellu rhai o'r newidiadau ac i gyflwyno 

gwybodaeth gan obeithio y bydd hyn o gymorth i rieni wrth drafod y dewisiadau gyda'u plant. 

Bwriedir cynnal y Noson Rhieni yma Nos Iau, 11 eg o Chwefror. Mi fuasai’n ddefnyddiol i bob 

disgybl Bl 9 fod yn bresennol yn y cyfarfod yma.    
 

Bydd y Noson Rhieni Blwyddyn 9 arferol ar Nos Fawrth, Mawrth  yr 8fed  o 3:45 - 5:45.  Bydd cyfle 

i chi gyfarfod â'r athrawon a thrafod gwaith a chynnydd eich plentyn yn ystod y noson yn ogystal 

â'r dewisiadau. 
 

Gobeithio fod y trefniant yma yn dderbyniol ac y gallwch fod yn bresennol yn y ddwy noson 

 

Yn gywir 

 

 

 

 

Mrs Menai Jones 

Pennaeth 

 
                               

 

Noson Rhieni Dewisiadau Blwyddyn 9  -  Nos Iau, 11/02/2016 
    
RHAGLEN A CHRYNODEB O’R NOSON 
 
Croeso i’r noson arbennig yma lle ceir amrywiaeth o gyflwyniadau ac arddangosfeydd er mwyn i chi 
gael gwybodaeth uniongyrchol am Lwybrau Dysgu 14-19 a’r opsiynau sydd ar gael i’ch plentyn ym 
Mlwyddyn 10 

 

7:00   Croeso a chyflwyno’r noson: Mrs Menai Jones, Pennaeth 
 

 Llwybrau Dysgu 14 – 19 a’r BAC 
 Gyrfaoedd – Byd Gwaith a Sgiliau ar gyfer y dyfodol 
 Gyrfa Cymru Ar lein - Cynllunio eich dyfodol 
 Dewisiadau Bl 10                                                              
                                                       Bydd offer cyfieithu ar gael i rieni. 

  


