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Rwy’n siŵ   r y byddwch wedi clywed bod yr arholiadau roeddech wedi bwriadu eu sefyll yr haf hwn bellach wedi 
cael eu canslo yn anffodus.

Rydym yn gwerthfawrogi pa mor siomedig a dig y mae’n rhaid eich bod yn teimlo o ystyried na chewch gyfle i 
arddangos yr holl waith caled rydych wedi’i wneud dros y blynyddoedd diwethaf.

Ar hyn o bryd rydym yn aros am fanylion pellach ar sut y bydd eich gwaith a’ch perfformiad yn cael eu hasesu, 
ond rydym yn credu y bydd hyn yn seiliedig ar eich asesiad yn cael ei farcio gan eich darlithwyr.

Pan fydd gennym eglurder ar hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Ond yn y cyfamser hoffwn roi rhywfaint o gyngor 
i chi a fydd yn eich helpu i gyflawni’r graddau gorau posibl a chaniatáu i chi gymryd eich cam nesaf, a allai 
gynnwys cwrs lefel uwch mewn prifysgol flaenllaw, prentisiaeth, swydd neu symud ymlaen ymhellach yn y Coleg.

Y cyngor yw cofiwch eich astudiaethau.

Bydd asesiadau a graddau yn sicr yn seiliedig ar waith a wnaed hyd yma ac felly gallai fod cyfleoedd i dacluso ac 
o bosibl i wella’r gwaith hwn hyd yn oed.

Ar yr un pryd gallai asesiadau ac ati fod yn seiliedig ar waith a ddarperir gan ddarlithwyr yn y dyfodol trwy 
gymysgedd o sesiynau byw a rhai wedi’u recordio ymlaen llaw neu waith gosod. Felly, mae’n bwysig eich bod 
yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr a’ch tiwtoriaid, yn unol â’ch amserlen benodol, a thrwy’r dull y mae’ch 
tiwtoriaid wedi’i nodi.

Eisoes mae rhai prifysgolion a chyflogwyr yn dweud y bydd cyfweliadau yn y dyfodol yn holi sut y defnyddiodd 
myfyrwyr eu hamser yn effeithiol i astudio a dysgu yn ystod yr achosion o Covid-19.

Rydym yn credu’n gryf, os byddwch yn cwblhau’ch holl gwrs yn llwyddiannus, y bydd hyn yn eich rhoi ar y blaen i 
fyfyrwyr eraill na fydd efallai’n dilyn y cyngor hwn, o ran sicrhau’r cynigion gorau gan brifysgolion a chyflogwyr.

Efallai y bydd y misoedd nesaf yn wahanol iawn i bob un ohonom, ond nid yw hynny’n golygu nad ydym yn dal i 
feddwl am eich dyfodol. Fel ein myfyrwyr, rydym yn ymrwymedig i roi’r nifer fwyaf o gyfleoedd posibl i chi.

Felly daliwch ati gyda’r gwaith caled, a gyda chymorth parhaus eich darlithwyr a’r Coleg, does gen i ddim 
amheuaeth o gwbl y gallwch chi gyflawni popeth rydych am ei gyflawni o hyd.
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