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Diweddarwyd 30/04/2021 

● Dylid cynyddu'r amser y mae dysgwyr yn ei dreulio yn yr awyr agored. Mae gan hyn fuddion 
corfforol, meddyliol ac addysgol pwysig ac mae'n helpu i frwydro yn erbyn trosglwyddo 
COVID-19. 

● Mae grwpiau cyson yn lleihau’r risg o drosglwyddo’r haint drwy gyfyngu ar nifer y dysgwyr a’r 
staff a fydd yn cael cyswllt â’i gilydd i ddim ond y rheini a fydd yn y grŵp. Mae grwpiau wedi 
cael eu defnyddio hyd yma oherwydd fe gydnabyddir nad yw plant, yn enwedig y plant 
ieuengaf, yn gallu cadw pellter cymdeithasol oddi wrth staff na’i gilydd, mae cynnal a pheidio 
cymysgu grwpiau cyswllt yn fesur diogelu ychwanegol. 

● Pan na fydd staff neu blant yn gallu cadw pellter, yn enwedig plant iau mewn ysgolion 
cynradd, mae modd lleihau’r risg hefyd drwy gadw dysgwyr mewn grwpiau llai, er enghraifft 
maint eu dosbarth, gan sicrhau nad yw’r grwpiau cyswllt hyn yn cymysgu a bod staff yn 
gwisgo gorchuddion wyneb. 

● Bydd dysgwyr Cyfnod Sylfaen yn fwy actif wrth ddysgu ar sail chwarae ac ni fydd angen 
trefniadau eistedd a desg. Yn unol â dull pedagogaidd y Cyfnod Sylfaen dylid defnyddio 
dysgu yn yr awyr agored i hyrwyddo gweithgareddau dysgu annibynnol sy'n canolbwyntio ar y 
plentyn a dylid eu hystyried lle bynnag y bo modd. 

● Mae'r dystiolaeth yn dangos bod ein dysgwyr ieuengaf yn y grŵp lleiaf mewn perygl. Rydym 
hefyd yn gwybod bod ein hymarferwyr addysgol blynyddoedd cynnar yn brofiadol wrth ofalu 
am anghenion plant ifanc a byddant yn defnyddio barn broffesiynol gan wneud y peth iawn i 
blant, rhieni a staff. Mae parhau gyda’r plentyn yn ganolog i’r dysgu yn golygu y bydd 
darpariaeth Cyfnod Sylfaen o safon/ansawdd uchel a datblygiad personol a chymdeithasol a 
lles wrth wraidd athroniaeth y Cyfnod Sylfaen, gyda’r ffocws yn bennaf ar ddysgu’n seiliedig 
ar chwarae ar gyfer ein dysgwyr ieuengaf . 

● Mae dysgwyr iau ar gam hanfodol o ddatblygiad gwybyddol ac mae'n hanfodol bod eu cam 
cyntaf mewn addysg yn un cadarnhaol ac yn cynnig sylfaen gref ar gyfer eu datblygiad yn y 
dyfodol. Mae angen sicrhau bod y fframwaith gywir yn cael ei roi i ysgolion a lleoliadau nas 
cynhelir er mwyn i’n plant ieuengaf gael y dechrau gorau oll i'w bywyd addysgol, ac un y 
gallant adeiladu arno ar gyfer y dyfodol.   

● Os bydd plant heb symptomau’n ymddwyn mewn ffordd a allai gynyddu faint o ddefnynnau 

sy’n cael eu trosglwyddo (fel brathu, cusanu neu boeri) neu os bydd angen gofal arnynt nad 

oes modd ei ddarparu heb gyswllt agos, dylent barhau i gael gofal yn yr un ffordd.. 

Adnoddau 
● Mewn perthynas â chyfarpar unigol sy’n cael ei ddefnyddio’n aml iawn, fel pensiliau a phinnau 

ysgrifennu, rydym yn argymell y dylai'r staff a’r dysgwyr gael eu heitemau eu hunain a pheidio 
â'u rhannu.  

● Mae modd i’r grŵp cyswllt ddefnyddio a rhannu adnoddau yn yr ystafell ddosbarth, fel llyfrau a 

gemau; dylid glanhau’r rhain yn rheolaidd, ynghyd â’r holl arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn 

aml. 

● Dylai adnoddau sy’n cael eu rhannu rhwng grwpiau cyswllt, gael eu glanhau’n rheolaidd ac yn 

drylwyr a bob tro rhwng grwpiau cyswllt, neu dylid eu cylchdroi i sicrhau na fyddant yn cael eu 

defnyddio ac na fyddant o fewn cyrraedd am gyfnod o 48 awr (72 awr ar gyfer plastigau) 

rhwng gwahanol grwpiau cyswllt. 

● Bydd cael setiau gwahanol o offer ac adnoddau ar gyfer gwahanol grwpiau o blant yn y 
feithrinfa, os yn bosibl, hefyd yn helpu i leihau trosglwyddiad, yn enwedig lle mae angen i fwy 
nag un grŵp o ddysgwyr gael mynediad i'r un gofod yn ystod un diwrnod - er enghraifft, mewn 
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ysgolion sydd â darpariaeth feithrinfa yn y bore a phrynhawn. Byddai hyn yn lleihau faint o 
lanhau sydd angen ei wneud yn ystod y cyfnod newid, gan ffocysu ar ddodrefn sefydlog, offer 
mwy a mannau bydd nifer uchel o bobl yn eu cyffwrdd. 
 

● Gellir goresgyn llawer o bethau drwy olchi dwylo cyn ac ar ôl gweithgaredd. Rhaid golchi 

dwylo’n drwyadl ac fwy aml na’r arfer. 

● Gwnewch awdit o'r adnoddau ym mhob ardal, gan geisio sicrhau cydbwysedd rhwng 
ymarferoldeb yr adnodd a'i bwrpas.   

● Ystyriwch ddarparu bag o adnoddau i ddisgyblion unigol eu defnyddio drwy gydol y dydd, a 
hambwrdd o adnoddau i'w defnyddio mewn gweithgareddau dysgu ymarferol. 
 

Tywod, Dŵr, Toes. 
 

 Gall deunyddiau fel clai chwarae a thywod sy'n anodd iawn eu glanhau arwain at heriau 
penodol. Yn unol â chanllawiau presennol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar atal a rheoli heintiau 
mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar yn ystod achos o unrhyw glefyd heintus, gallai fod yn 
fwy diogel osgoi defnyddio'r deunyddiau hyn yn ystod y pandemig tra bod mesurau ataliol 
ychwanegol ar waith. Pan fydd lleoliadau'n dewis defnyddio'r eitemau anodd eu glanhau yma, 
yn seiliedig ar asesiad risg, dylent sicrhau bod golchi dwylo yn digwydd cyn ac ar ôl chwarae 
gyda'r deunyddiau hyn ac nad ydynt yn cael eu rhannu rhwng gwahanol grwpiau yn y swigen 
oni bai bod o leiaf 72 awr wedi pasio. Dylai hyn gael ei fwydo i’r asesiad risg a dylid cyfnewid 
deunyddiau yn unol â chanllawiau'r gwneuthurwyr neu'n gynt os credir eu bod wedi'u halogi. 
Gellir chwarae gyda dŵr os cymerir camau i osgoi bod nifer o blant yn rhannu’r un dŵr, newid 
dŵr yn rheolaidd yn enwedig rhwng grwpiau o fewn y swigen a bob amser rhwng grwpiau 
swigen. Dylid cymryd gofal arbennig pan fydd plant yn symud rhwng gweithgareddau mewn 
ystafell i sicrhau bod golchi dwylo yn digwydd rhwng pob gorsaf a bod deunyddiau y gellir eu 
glanhau yn cael eu glanhau rhwng grwpiau. Ni ddylai chwarae gyda thywod, clai chwarae a 
dŵr, na gwneud a gweithgareddau risg uwch eraill pan fydd un neu fwy o achosion positif yn 
yr ysgol neu leoliad. 

 

Adnoddau i fynd gartref 

● Mae’n iawn i ddysgwyr ac i staff fynd â llyfrau ac adnoddau eraill sy’n cael eu rhannu adref 

gyda nhw, er dylid osgoi unrhyw rannu diangen, yn enwedig pan na fydd hyn yn cyfrannu at 

addysg a datblygiad dysgwyr. Dylai rheolau tebyg ar olchi dwylo, glanhau’r adnoddau a 

chylchdroi fod yn berthnasol i’r adnoddau hyn. 

Tu allan 
 

● Dylid cynyddu'r amser y mae dysgwyr yn ei dreulio yn yr awyr agored. Mae gan hyn fuddion 
corfforol, meddyliol ac addysgol pwysig ac mae'n helpu i frwydro yn erbyn trosglwyddo 
COVID-19. 

● Dylai ysgolion a lleoliadau sicrhau bod cyfarpar chwarae yn yr awyr agored yn cael ei 
lanhau’n amlach.  

● Mae'n hanfodol defnyddio'r ardal tu allan, a chaiff hyn ei argymell yn gryf yn y canllawiau ar 
gefnogi cadw pellter cymdeithasol yn effeithiol. Mae hyn hefyd yn lleihau'r risg o drosglwyddo 
haint ac yn cynnal iechyd a lles.  

● Defnyddiwch yr ardaloedd tu allan cymaint â phosibl i ddysgu drwy brofiadau wrth chwarae, 
cysylltu â natur, er mwyn datblygu ystod o sgiliau e.e. llythrennedd, rhifedd, creadigrwydd, 
corfforol a phersonol a chymdeithasol. 

● Meddyliwch am eich amgylchedd tu allan - Ble'n bosibl, dylai'r amgylcheddau ddarparu 
cyfleoedd i blant chwarae/gweithio ar eu pen eu hunain ac efo eraill, yn ogystal â chwarae 
gemau neu efo gwahanol adnoddau i ddatblygu eu sgiliau corfforol. Po fwyaf amrywiol yw'r 
tirwedd, y mwyaf o heriau a gaiff y plentyn.  

● Os yn bosib, darparwch le i olchi dwylo tu allan.  Gallai hyn fod yn gynhwysydd llawn dŵr 
cynnes efo bwced o dano, sebon mewn potel, tyweli papur a bin. 
 

 

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/infection-prevention-and-control-guidelines-for-childcare-settings-v2-september-2019-welsh/


Darnau rhydd 

● Mae llawer o ddarnau rhydd y gellir parhau i'w defnyddio mewn ysgolion.  Mae posib eu 

glanhau yn hawdd rhwng y grwpiau cyswllt neu eu rhoi i'w cadw am 72 awr rhwng eu 

defnyddio, neu eu hailgylchu ar ôl eu defnyddio.  

 
Adeiladu 

● Gellir darparu cyfleoedd i ddysgwyr adeiladu gyda gwahanol ddefnyddiau e.e. sbwriel 

ailgylchu, Lego, blociau adeiladu, bocsys cardfwrdd, defnyddiau, rhaffau ac ati. Pe baent yn 

cael eu defnyddio gan grwpiau cyswllt gwahanol yna dylid eu glanhau neu eu cadw o’r neilltu 

a’u cylchdroi gan ddilyn y rheol 72 awr.  

● Os caiff defnyddiau ailgylchu eu rhoi gan rywun, rhaid eu glanhau neu eu rhoi mewn 

cwarantin cyn eu defnyddio. 

 

Blociau 

● Fel arfer, mae blociau wedi'u gwneud o bren caled y mae modd eu glanhau. Golchwch bob 

arwyneb efo dŵr a sebon, yn ôl yr argymhelliad. Peidiwch â defnyddio gormod o ddŵr na 

stwff glanhau, oherwydd gallai hyn ddifrodi’r pren. Gallai gadael dŵr neu stwff glanhau ar yr 

arwyneb ddifrodi'r gorffeniad. Peidiwch â'u trochi mewn dŵr. Gellir defnyddio hylif diheintio ar 

arwynebau pren. 

Basgedi 

● Mae basgedi gwellt yn anoddach i'w glanhau a bydd angen eu rhoi i gadw ar ôl eu defnyddio, 

neu ddefnyddio rhai plastig fel arall, cynwysyddion sy'n hawdd i'w glanhau e.e. cynwysyddion 

wedi'u hailgylchu. 

Chwarae rôl/teganau meddal/celfi meddal/dillad gwisgo fyny  

● Tynnwch gelfi meddal/teganau/dillad e.e. clustogau, bagiau ffa, rygiau, teganau oni bai y gellir 

eu golchi a'u glanhau yn drylwyr. 

Cyfranogiad rhieni  -  
● Mewn darpariaeth feithrinfa yn aml mae lefel uwch o gyfranogiad rhieni nag ar unrhyw adeg 

yn nhaith addysgol plentyn. Yn ogystal â gollwng a chasglu plant, mae rhieni weithiau'n helpu 
eu plant i ymgartrefu ac mae'n ddigon posib y bydd staff yn ymweld â'r cartref cyn i'r plant 
ddechrau. Bydd angen i ysgolion a lleoliadau gydbwyso'r ymgysylltiad hwn â'r angen i leihau 
lefelau cyffredinol y cysylltiadau. Dylid ystyried sut mae hyn yn cael ei wneud wrth gynnal 
asesiadau risg. Os oes angen ymweliad cartref dylid ei gynnal y tu allan, er enghraifft yng 
ngardd yr adeilad lle mae'r plentyn yn preswylio, er mwyn sicrhau y gellir cynnal pellter 
corfforol / cymdeithasol o 2 fetr o’r aelod o staff yr ysgol a'r plentyn a'i deulu. 

 
Pontio 

 Dylai ysgolion a lleoliadau gofal plant nas cynhelir ddilyn eu prosesau pontio arferol, lle bo 

hynny'n bosibl, er mwyn sicrhau profiad cadarnhaol a diogel i'n dysgwyr ieuengaf o fewn nod 

cyffredinol bod pob plentyn yn cael mynediad i addysg cyn gynted ag sy'n ymarferol. 

 I rai teuluoedd, fel ein gweithwyr hanfodol, rydyn ni’n gwybod y bydd defnyddio gofal plant y 

tu allan i'r ysgol neu gofal cyfleidiol yn allweddol i gynorthwyo plant i ddychwelyd i'r ysgol a 

rhieni i weithio. Lle bynnag y bo modd, dylid cadw hyn i'r lleiafswm, ond mewn rhai achosion 

mi fydd hynny yn anochel, ac mae hynny'n arbennig o wir ar gyfer addysg gynnar yn dibynnu 

ar fodel darparu eich ardal chi. 

 Os yw'r plentyn yn mynychu addysg a gofal plant, a bod hyn yn digwydd ar draws dau leoliad 

neu safle, fe fydd hi’n bwysig sicrhau bod ysgolion a lleoliadau gofal plant i gyd yn deall y 

trefniadau pontio ac yn deall pryd fydd y plentyn ym mhob lleoliad a pha drefniadau casglu a 

chludiant sydd ar waith. 



 Bydd presenoldeb mewn mwy nag un lleoliad yn gofyn am weithio mewn partneriaeth agos 

rhwng ysgolion, lleoliadau gofal plant a rhieni. Yn ddelfrydol, dylai plant aros yn yr un grŵp 

cyswllt ar draws lleoliadau, ac os amheuir bod achos o Covid-19 yn y naill leoliad neu'r llall 

sy'n effeithio ar y plentyn hwnnw a'i grŵp cyswllt, rhaid hysbysu'r ddau leoliad a chydweithio i 

adnabod cysylltiadau. 

 Bydd gan ysgolion a lleoliadau nas cynhelir a ariennir gyfrifoldeb ychwanegol dros 

drosglwyddo ar gyfer dysgwyr newydd. Yn ogystal, bydd gan ddysgwyr cyfredol cyfnod ail-

bontio estynedig ac efallai angen cefnogaeth ychwanegol oherwydd yr amser y buont i ffwrdd, 

a bydd rhai dysgwyr hefyd yn pontio o leoliadau i ysgolion. 

Datganiadau o’r ddogfen ‘Canllawiau ar ddysgu mewn ysgolion a lleoliadau’: Coronafeirws 

Canllawiau penodol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Fersiwn llawn ar gael ar y ddolen isod: 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-

coronafeirws?_ga=2.96943583.1912226589.1620131905-2040924208.1620131905 

Diweddarwyd 15/01/21 

Canllawiau y Cyfnod Sylfaen 

 Mae dychwelyd at weithrediadau’n arbennig o arwyddocaol i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar 

sydd ar gam hollbwysig yn eu datblygiad gwybyddol (sy’n cefnogi eu dull o ddysgu). Dylai 

ysgolion sicrhau bod y datblygiad hwn yn cael ei gefnogi’n llawn, ac ystyried y goblygiadau i’w 

dysgu yn nes ymlaen. Mae ethos, dull gweithredu ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen yn dal yn 

hollbwysig, ac mae modd eu defnyddio gyda’r holl ddysgwyr yn y blynyddoedd cynnar ac yng 

Nghyfnod Allweddol 2. 

 Gall ymarferwyr ystyried cyfuniad o ddulliau sy’n cynnwys datrys problemau, meddwl yn 

greadigol ac yn feirniadol; yn ogystal â hynny mae modd addasu’r ddarpariaeth i sicrhau bod 

y plant yn gallu cael gafael ar ystod o brofiadau dysgu. Mae gweledigaeth glir ar gyfer dysgu 

ac arwyddocâd yr amgylchedd dysgu yn hollbwysig er mwyn cael profiadau sy’n caniatáu i 

blant iau ddefnyddio, ymestyn a chyfnerthu eu sgiliau.  

 Dylid ystyried sut y gall rhieni a gofalwyr cael eu cefnogi i ymgysylltu yn nysgu eu plentyn 

gartref, er mwyn helpu sicrhau mynediad at brofiadau dysgu cyfoethog mewn amgylchedd o 

ddysgu cyfunol. 

 Ar gyfer unrhyw gymeriant newydd o blant 3 oed dylai ysgolion wneud darpariaeth yn yr un 

ffordd ag y maent ar gyfer eu plant eraill. Rydym yn cydnabod y gall cymorth fod yn fwy 

cyfyngedig a chyffredinol nes bod ymarferwyr yn cael cyfle i gwrdd â phob plentyn yn 

bersonol ac asesu eu hanghenion datblygu. 

Yr hyn y dylai dysgu ei gynnwys: 

 Iechyd a lles: dylai’r dysgu gefnogi lles meddyliol, emosiynol, corfforol a chymdeithasol y 

dysgwyr ar yr un pryd â chydnabod pwysigrwydd chwarae a dysgu yn yr awyr agored gan 

gynnwys cyfleoedd yn y cartref ar gyfer hyn. 

 Llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol: dylai dysgwyr gael cyfleoedd i ddatblygu 

ac i ddefnyddio’r sgiliau hyn ar draws y cwricwlwm. Dylai dull o ddysgu wedi'i addasu mewn 

ysgolion ddarparu cyfleoedd go iawn i ddatblygu a defnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd a 

chymhwysedd digidol. Bydd hyn wedi’i wreiddio yn yr holl ddysgu ar draws cwricwlwm eang a 

chytbwys. Gall ymarferwyr ddefnyddio amrywiaeth eang o bynciau, gweithgareddau ac 

adnoddau i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau. Mae’n bwysig bod y sgiliau hyn yn cael eu 

gwreiddio mewn dysgu ehangach arall, yn hytrach nag eu gosod ar wahân.  

 Dysgu eang a chytbwys: dylai dysgwyr gael profiadau dysgu sy’n ymestyn dros gwricwlwm 

eang ac sy’n cynnwys cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth eang ac amrywiaeth o wybodaeth a 

sgiliau. Ni ddylid gwrthod mynediad i ddysgwyr at bynciau cyfan y byddent fel arall yn cael 

mynediad iddynt.  Ni ddylid colli meysydd fel y celfyddydau creadigol; mae’n gallu cynnig 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-coronafeirws?_ga=2.96943583.1912226589.1620131905-2040924208.1620131905
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cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth fel creadigrwydd ac arloesi, meddwl yn feirniadol 

a datrys problemau, effeithiolrwydd personol, cynllunio a threfnu. 

Cyfeiriwch at yr adran ‘Iechyd a Lles’ yn y ddogfen parthed pwysigrwydd lles meddyliol ac emosiynol, 
cydberthnasau a lles cymdeithasol, lles corfforol, chwarae ar gyfer pob dysgwyr a dysgu yn yr awyr 
agored.  
 
Asesu 

 Dylai dysgu ar draws ehangder y cwricwlwm ddefnyddio ystod eang o ddulliau asesu, gan 
greu darlun cyfannol o ddatblygiad y dysgwr. Bydd ymarferwyr gyda phlant iau yn parhau i 
ddefnyddio arsylwadau i asesu’r cynnydd mewn dysgu drwy weithgareddau sy’n seiliedig ar 
chwarae. Mae hi’n bwysig bod yr arsylwadau’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sydd efallai 
wedi datblygu mewn ffordd gadarnhaol ac annisgwyl yn ystod y cyfnod hwn ac nid oes angen 
canolbwyntio ar y ‘dysgu a gollwyd’.  
 

Datganiadau Cyfnod Sylfaen o’r ddogfen ‘Gwybodaeth ategol ar gyfer dysgu mewn ysgolion a 
lleoliadau o 15 Mawrth 

https://llyw.cymru/gwybodaeth-ategol-ar-gyfer-dysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-o-15-mawrth-
html?_ga=2.169803233.1912226589.1620131905-2040924208.1620131905 

Y Cyfnod Sylfaen 

 Mae profiadau addysgol cynnar plant ifanc yn bwysig iawn, ac mae'n rhaid defnyddio cymorth 
dysgu mewn ffordd sy'n ystyried oedran, galluoedd a chyfnod datblygiad y plentyn a natur y 
ddarpariaeth. Dylai cymorth fanteisio'n drwm ar arferion addysgeg cyfredol y Cyfnod Sylfaen. 

 Mae dysgu yn yr awyr agored a gweithgareddau chwarae sy’n canolbwyntio ar les a'r angen i 
gysylltu â'u cyfoedion a'r oedolion o'u cwmpas, yn arbennig o bwysig. 

 Mae rhyngweithio cymdeithasol plant â'u cyfoedion yn digwydd yn bennaf drwy chwarae, ac 
mae tystiolaeth yn dangos bod chwarae yn hanfodol bwysig ar gyfer datblygiad cymdeithasol, 
gwybyddol a llythrennedd plant. Mae chwarae yn eu helpu i wneud synnwyr o bethau y maent 
yn eu cael yn anodd eu deall, ac yn rhoi ymdeimlad o reolaeth ac annibyniaeth iddynt. Bydd 
dull sy'n canolbwyntio ar chwarae yn helpu plant ifanc wrth iddynt ddychwelyd i'r ysgol yn 
gorfforol ac yn helpu gyda'u hiechyd emosiynol tymor hwy, yn ogystal â darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer dysgu nawr ac i'r dyfodol. 

 Mae'n hanfodol bod amser a lle'n cael eu neilltuo i sicrhau bod anghenion dysgu plentyn yn 
cael eu hasesu a'u deall, a'u bod yn cael eu cefnogi i symud ar eu cyflymder eu hunain. Rhaid 
osgoi unrhyw demtasiwn i symud i ddysgu mwy ffurfiol yn y Cyfnod Sylfaen.   

 Mae Proffil y Cyfnod Sylfaen, sydd wedi'i seilio ar arsylwi, yn adnodd ffurfiannol sydd wedi’i 
hen sefydlu ar gyfer pob ymarferydd sy'n gweithio yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r Proffil Llawn yn 
cynnwys ystod ehangach o sgiliau sy'n cefnogi asesu wrth i blentyn symud drwy'r Cyfnod 
Sylfaen, yn ogystal â darparu dealltwriaeth o'i anghenion dysgu a datblygu. Gallai ymarferwyr 
ddefnyddio'r Proffil Llawn i gefnogi eu dealltwriaeth o anghenion dysgu a datblygu pob 
plentyn, a defnyddio'r adnodd i adolygu cynnydd yn rheolaidd.  
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