30/9/2020

Annwyl Riant/Rieni, Gofalwyr a Gwarcheidwaid,
Fel y gwyddoch, mae angen data ar Lywodraeth Cymru yn rheolaidd i ddeall
patrymau presenoldeb cyffredinol ac er mwyn nodi nodweddion disgyblion nad ydynt
yn mynychu'r ysgol. Ysgrifennaf felly i roi gwybod i chi bod gofyn i bob ysgol yn Sir
Benfro sicrhau bod pob rhiant a gofalwr yn ymwybodol o'r broses newydd hon o
gasglu data.
Bydd y data canlynol bellach yn cael eu casglu at ddibenion y prosiect hwn:
o Rhif Unigryw'r Disgybl
o Enw cyntaf
o Enw(au) canol
o Cyfenw
o Rhywedd
o Dyddiad Geni
o Cod post cartref
o Cefndir ethnig
o A yw'r disgybl yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim
o Anghenion dysgu ychwanegol
o Saesneg fel iaith ychwanegol
o Cod presenoldeb ar gyfer pob sesiwn hanner diwrnod

Bydd yr hysbysiad preifatrwydd atodedig yn rhoi mwy o wybodaeth am y ffordd y caiff
y data eu defnyddio yn y broses newydd. Noder bod unrhyw gyfeiriad at ‘ni’ yn yr
hysbysiad preifatrwydd atodedig yn cyfeirio at Lywodraeth Cymru ac nid ysgol unigol.
Yn gywir

We welcome correspondence in Welsh and English, and will respond within a maximum of 15 working days. We
will respond in the language in which the correspondence is received (unless you ask us to do otherwise). / Rydym
yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf.
Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

For a copy in large print, easy-read, Braille, audio, or an alternative language, please contact
Pembrokeshire County Council on the number above. / Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei
ddarllen, Braille, sain neu mewn iaith arall, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar y rhif uchod.

