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TEITL Y PROSIECT: Llythrennedd Iechyd COVID-19: Arolwg Arweinwyr 
Ysgolion 
 
MANYLION CYSWLLT: 
 
Cymru: Dr Emily Marchant: E.K.Marchant@swansea.ac.uk  
 
Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth ymhlith Arweinwyr Ysgolion ar COVID-19, a 
gynhelir gan Brifysgol Abertawe ac sy’n rhan o astudiaeth ryngwladol. Cyn i chi benderfynu p’un ai y 
byddwch yn cymryd rhan ai peidio, cymerwch rywfaint o amser i ddarllen y wybodaeth ganlynol. Os 
byddwch yn penderfynu gwirfoddoli, rydym yn diolch i chi am gymryd rhan. Os penderfynwch beidio 
â chymryd rhan, ni fydd unrhyw anfantais i chi o unrhyw fath ac rydym yn diolch i chi am ystyried ein 
cais. 
 
Cefndir i’r astudiaeth 
Mae canlyniadau’r pandemig COVID-19 wedi effeithio’n fawr ar ysgolion. Er bod ymchwil wedi’i 
chynnal sy’n archwilio effaith y pandemig ar ddisgyblion ac athrawon, mae bwlch yn y dystiolaeth 
sy’n archwilio effeithiau’r pandemig ar benaethiaid ac uwch arweinwyr ysgolion. Yn erbyn y cefndir 
hwn, rydym yn gweithio ar astudiaeth ryngwladol mewn dros 30 o wledydd fel rhan o rwydwaith 
Llythrennedd Iechyd COVID. Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar gyfer penaethiaid 
ac uwch arweinwyr ysgolion (e.e. dirprwy benaethiaid) ynghylch straen sy’n gysylltiedig â gwaith, y 
defnydd o wybodaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd, ac iechyd a lles yng nghyd-destun y pandemig 
COVID-19 .  
 
Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cymryd rhan?  
Os cytunwch i gymryd rhan, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen gydsynio yn cytuno i gymryd rhan. 
Wedyn, bydd y prosiect yn gofyn i chi gymryd rhan mewn arolwg ar-lein sy’n holi amdanoch chi, eich 
ysgol, eich sefyllfa waith, gweithgareddau hybu iechyd yn yr ysgol ar gyfer disgyblion a staff, a 
gwybodaeth am y pandemig COVID-19. Mae’r arolwg wedi’i rannu’n ddau arolwg; gallwch benderfynu 
llenwi’r arolwg llawn neu gallwch lenwi’r ail arolwg ar adeg arall sy’n gyfleus i chi.  
 
Bydd ymatebion i’r arolwg yn cael eu storio’n ddiogel, a bydd enwau’n cael eu dileu a’u newid i rif fel 
na ellir eich adnabod. Hefyd, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen i gysylltu â’ch cofnodion iechyd. 
Mae hyn yn golygu y bydd eich enw’n cael ei newid i rif a’i roi mewn cronfa ddata ddienw. Gwneir hyn 
gan drydydd parti dibynadwy, sef Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Pan fydd y rhifau yn y gronfa 
ddata ddienw, ni ellir eu holrhain yn ôl i’ch enw. Gellir defnyddio’r gronfa ddata hon i gysylltu â 
chofnodion eraill fel cofnodion iechyd (e.e. cofnodion meddygon teulu ac ysbytai). Ni ellir eich 
adnabod yn ystod y broses hon a dim ond ar lefel grŵp y gellir edrych ar yr holl ddata cysylltiedig. Gall 
hyn helpu i hysbysu rhanddeiliaid, megis pobl sy’n gweithio mewn llywodraeth, awdurdod lleol neu 
ysgolion, ynghylch pa gefnogaeth a chymorth sydd eu hangen fwyaf ac sy’n fwyaf buddiol. 

Ffocws ein diddordeb yw eich hunanasesiad a’ch disgrifiad chi o’r sefyllfa bresennol rydych chi’n ei 
phrofi, sy’n golygu nad oes unrhyw atebion “cywir” nac “anghywir”. Os ydych chi’n ansicr, ticiwch yr 
ateb sy’n fwyaf perthnasol i chi. 

Pam mae fy ysgol wedi cael ei gwahodd?  
Dewiswyd pob ysgol yng Nghymru i gymryd rhan. 
 
A oes rhaid i mi neu fy ysgol gymryd rhan? 
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Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Os penderfynwch gymryd rhan, fe’ch atgoffir 
eich bod yn rhydd i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg, heb roi rheswm a heb unrhyw anfantais o unrhyw fath 
i chi na’ch ysgol.  
 
Beth yw’r buddion posibl o gymryd rhan? 
Trwy eich cyfranogiad, ein nod yw deall effaith y pandemig ar sefyllfa waith penaethiaid ac uwch 
arweinwyr ysgolion ledled y DU. Byddwn yn defnyddio canlyniadau dienw ar lefel grŵp i lunio 
adroddiad i’w rannu â rhanddeiliaid mewn addysg ac â phawb sydd wedi cymryd rhan. Ein nod yw 
hyrwyddo’r canfyddiadau ymhlith rhanddeiliaid (e.e. y Llywodraeth) er mwyn hyrwyddo iechyd a lles 
arweinwyr ysgolion yn y gweithle. Hefyd, byddwn yn rhannu ymatebion dienw i’r arolwg i’w 
hintegreiddio o fewn set ddata’r astudiaeth ryngwladol. Mae hyn yn sicrhau bod sefyllfa arweinwyr 
ysgolion yng Nghymru yn cael ei defnyddio mewn cynllunio byd-eang.  
 
Beth yw’r risgiau o gymryd rhan yn yr astudiaeth? 
Nid oes unrhyw risgiau o gymryd rhan yn yr astudiaeth ac mae’r prosiect hwn wedi’i gymeradwyo 
gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, a chyfeirnod y prosiect yw 
2021-0043. 
 

Beth yw eich hawliau? 
Mae gennych hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu prosesu 
eich gwybodaeth bersonol, i gywiro, i ddileu, i gyfyngu ac i symud eich gwybodaeth 
bersonol. Ewch i dudalennau gwe Diogelu Data’r Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth mewn 
perthynas â’ch hawliau. 
 
Dylid anfon unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig at Swyddog Diogelu 
Data’r Brifysgol:- 
 
Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol (Rhyddid Gwybodaeth/Diogelu Data), 
Swyddfa’r Is-Ganghellor 
Prifysgol Abertawe 
Parc Singleton 
Abertawe 
SA2 8PP 
E-bost: dataprotection@swansea.ac.uk  
 
Sut i wneud cwyn 
Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd y mae eich data personol wedi’u prosesu, gallwch yn 
gyntaf gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod. 
 
Os ydych chi’n parhau i fod yn anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais uniongyrchol i’r 
Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 
y cyfeiriad canlynol:-  
 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer 
SK9 5AF 
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www.ico.org.uk  
 
Beth os oes gen i gwestiynau eraill? 
Os oes gennych gwestiynau pellach ynghylch yr astudiaeth hon, mae pob croeso i chi 
gysylltu â ni: 
 

Dr Emily Marchant 
Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 
E.K.Marchant@swansea.ac.uk  
 

Yr Athro Sinead Brophy  
Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 
S.Brophy@swansea.ac.uk    

 
 
A fydd fy nata’n cael eu cadw’n gyfrinachol? 
Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw’n breifat ac yn gyfrinachol. Byddwn yn dileu’r holl 
wybodaeth y gellir ei hadnabod a rhoddir dynodwr unigryw i chi a dynodwr ar gyfer yr ysgol er mwyn 
sicrhau anhysbysrwydd. Bydd ymchwilwyr cyfrifol ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych ar y data (gweler 
y manylion uchod) a bydd y data’n cael eu cadw ar gyfrifiaduron a ddiogelir gan gyfrinair.  
 
Beth fydd yn digwydd i ganlyniadau’r astudiaeth ymchwil? 
Bydd y canlyniadau dienw yn cael eu rhannu fel adroddiad ar lefel grŵp, i’w gyhoeddi mewn 
cylchgronau cydnabyddedig a’i gyflwyno mewn cynadleddau.  
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