
                                                                                         Tachwedd 30ain 2020 

Annwyl Rieni/Ofalwyr,                                                                       

Cyfathrebu Ysgol i Gartref. 

Ers agor yr ysgol newydd ym mis Medi, mae gennym bellach wefan newydd Ysgol Llanfyllin 

https://llanfyllin.powys.sch.uk/ ac Ap Ysgol y gallwch lawr lwytho o www.schoolsays.co.uk/llanfyllin/                               

neu drwy chwilio  ‘Ysgol Llanfyllin’ yn y siop ap.  Er mwyn sicrhau ein bod yn cyfathrebu gyda chymaint 

ohonoch a phosib gofynnwn yn garedig i chi lawr lwytho’r ap. 

Nodwch os gwelwch yn dda mae’r ap yma yn ychwanegol i Ap Rhieni SIMS sydd efallai gyda chi yn barod. 

Bydd holl gyfathrebu ysgol i gartref yn awr yn cael ei roi ar yr ap er mwyn arbed adnoddau’r ysgol.  Bydd 

pob cyfathrebiad hefyd ar gael i’w ddarllen ar wefan yr ysgol. 

Os na allwch gyrchu’r ap am unrhyw reswm, dychwelwch y ffurflen isod gan ein bod angen gwybod pwy 

na fyddwn yn cysylltu â hefo’r ap. Er ein bod yn deall y bydd rhai pobol yn methu a gwneud defnydd o’r ap  

hoffem bwysleisio mae dyma’r ffordd fwyaf effeithlon i ni gyfathrebu a byddem yn ddiolchgar iawn os 

bydd cymaint o rieni a gofalwyr a phosib yn dechrau ei ddefnyddio.  Os na fyddwn yn derbyn ymateb i’r 

llythyr hwn, byddwn yn tybio eich bod yn defnyddio’r ap. 

Yn gywir, 

 

Mr Dewi Owen 
Pennaeth. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Cyfathrebu Ysgol i Gartref. 
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__________________________________________________________________________________________ 
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Ffôn / Telephone: (01691) 648391 

office@llanfyllin.powys.sch.uk 

www.llanfyllin.powys.sch.uk 
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