
Sefydlu Ffederasiwn Ysgol yn ymgorffori Ysgol Gynradd 

Eveswell ac Ysgol Gynradd Somerton 

Mae eich barn yn bwysig. Dwedwch wrthym beth yw eich barn am y cynnig drwy lenwi’r ffurflen 

ymateb a’i dychwelyd i un o’r cyfeiriadau ar waelod y ffurflen.  Sylwch ei bod yn bosibl y caiff 

unrhyw sylwadau yr ydych yn eu cyflwyno eu cynnwys yn yr adroddiad ymgynghori fydd ar 

gael i’r cyhoedd. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn unol â Deddf Diogelu 

Data 1998. 

1. A ydych yn cefnogi’r cynnig i sefydlu ffederasiwn ysgol ffurfiol yn ymgorffori Ysgol 
Gynradd Eveswell ac Ysgol Gynradd Somerton?  

 

Ydw ☐ Nac ydw  ☐ 

 

2. Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw sylwadau penodol a all fod gennych ar y 

cynnig: 

 

 

 
 

3. A ydych yn credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar 
gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg?  
 

Cadarnhaol ☐ Negyddol  ☐ Dim effaith     ☐ 

 
4. Os ydych o’r farn y caiff effaith negyddol, pa gamau y gallem eu gweithredu i leihau 

neu ddileu hyn a gwella’r effeithiau cadarnhaol? 

 

  

 
 
 
 

5. A ydych yn credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg?  
 

Ydw ☐ Nac ydw  ☐ 
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Dewiswch eich grŵp Ethnig 

Gwyn Prydeinig   Asiaidd-Bangladeshaidd   

Gwyn Gwyddelig   Asiaidd-Indiaidd   

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch): 

________________ 

 Asiaidd-Pacistanaidd   

Cefndir Asiaidd arall   

Sipsi neu Deithiwr o Iwerddon   Du Caribïaidd   

Gwyn ac Asiaidd  Du Affricanaidd   

Gwyn a Du Affricanaidd  Unrhyw gefndir Du arall   

Gwyn a Du Caribïaidd  Arabaidd   

Unrhyw gefndir Cymysg arall (nodwch): 

________________ 

 Tsieineaidd   

Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch):  

_______________ 

 

Asiaidd-Bangladeshaidd   

Asiaidd-Indiaidd   Gwell gennyf beidio â dweud  

Asiaidd-Pacistanaidd     

Y Gymraeg  

Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

Ydw   Nac ydw  Gwell gennyf beidio â 

dweud 

 

Cyfrifoldebau gofalu  

Ydych chi’n gofalu am blant oed ysgol? 

Ydw   Nac ydw  Gwell gennyf beidio â 

dweud 

 

Ydych chi’n gofalu am blant iau nag oed ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Gwell gennyf beidio â 

dweud 

 

Ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn hŷn nag oed ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Gwell gennyf beidio â 

dweud 

 

 
Enw mewn llythrennau bras: __________________________________________________ 
 

Categori ymatebwr (e.e. rhiant): ________________________________________ 
 
Os ydych yn rhiant, nodwch pa ysgol(ion) mae eich plant/plentyn yn ei/u mynychu: 
______________________________________________________________________ 
 

Cyfeiriad: ______________________________________________________________ 
 

Cod post: _______________________________________ 
 

E-bost: _________________________________________ 
 
Ffôn: ______________________________________ 

 
Wedi i chi gwblhau’r uchod, dychwelwch at un o’r cyfeiriadau canlynol neu e-
bostiwch eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk:  
Ysgol Gynradd Eveswell, Chepstow Road, Casnewydd, NP19 8GX neu 
Ysgol Gynradd Somerton, Hawthorne Fosse, Casnewydd, NP19 9AB, neu  
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Cyngor Dinas Casnewydd (Gwasanaeth Addysg), Ystafell 425w, Canolfan Ddinesig, 
Casnewydd, NP20 4UR 
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ymateb yw canol nos, Sul 14 Gorffennaf 2019. 


