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Er mwyn rhoi dechrau da i’r cynllun Teithiau Iach yn ein hysgol hoffem eich gwahodd i wiriad
diogelwch beic a sgtwer AM DDIM i BOB plentyn, rhiant ac aelod staff.
Beth mae Dr Beic yn ei wneud?
Bydd y mecanig symudol, Steve Green, yn cynnal GWIRIAD DIOGELWCH BEIC syml ar eich
beic/sgwter AM DDIM. Bydd gwiriad nodweddiadol yn cynnwys pwmpio’r teiars, gwirio’r brêcs, y cyrn
llywio, y sedd a’r pedalau. Os bydd amser yn weddill efallai y byddwn hefyd yn gallu gwneud
addasiadau bach/gwelliannau ond nid yw hwn yn disodli gwasanaeth llawn a bydd unrhyw feiciau y
gwelir bod angen llawer o waith arnynt DDIM yn cael eu trin oherwydd diffyg amser mae gennyf ofn.
Sut mae’n gweithio?
Byddwn yn cymryd yn ganiataol bod pob beic/sgwter sydd yn yr ysgol y diwrnod hwnnw yno i
gael ei wiro oni bai eich bod yn dweud yn wahanol wrthym. Caiff pob beic/sgwter gaiff ei wirio
nodyn i gyd-fynd ag ef. Felly, mae’n bwysig iawn eich bod yn dod yn ôl i gasglu eich beic ar ddiwedd y
dydd fel y gellir trafod unrhyw atgyweiriadau angenrheidiol sydd angen eu gwneud.
Os allwch chi neu aelod arall o’r teulu helpu ar y diwrnod byddai hynny yn wych. Nid oes angen i chi
ddeall llawer am feiciau neu sgwteri, mae hyd yn oed rhoi aer mewn teiars neu lenwi ffurflenni yn help
mawr. A byddai hyd yn oed o’ch amser yn help os nad ydych am glustnodi diwrnod cyfan i’r cynllun.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad neu os hoffech helpu ar y diwrnod, cysylltwch â’r
hyrwyddwr Teithiau Iach yn yr ysgol, Mrs Annwen Hughes, neu gyda mi –manylion cyswllt isod.
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