
                                                                    

Rhagfyr 4ydd 2020 

Annwyl Rieni/ Ofalwyr, 

Neithiwr, ar ôl ystyried yn ofalus y safbwyntiau a fynegwyd trwy’r arolwg rhieni a’r arolwg staff a’r 

argymhellion gan yr Awdurdod Lleol, mae Corff Llywodraethu Dros Dro Ysgol Llanfyllin wedi penderfynu 

darparu dysgu o bell, oddi ar y safle i holl ddisgyblion Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 yn ystod wythnos olaf y  

tymor (Dydd Llun 14eg i Ddydd Gwener 18fed o Ragfyr).  Bydd Disgyblion hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 

8 yn parhau i gael eu haddysgu yn yr ysgol a bydd disgyblion agored i niwed hefyd yn cael eu cefnogi yn 

yr ysgol. Bydd trafnidiaeth ysgol hefyd yn llai gorlawn a fydd yn galluogi gwell pellter cymdeithasol ar 

fysiau. Bydd yr holl ddisgyblion sydd yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am ddim yn parhau i gael 

mynediad i brydau. 

Y rhesymeg y tu ôl i hyn yw y byddai yn ofynnol i unrhyw ddisgybl neu aelod o staff sydd yn dod mewn 

cysylltiad â COVID yn ystod wythnos olaf y tymor hunan ynysu dros y Nadolig.  Oherwydd y 5 achos o 

COVID y mae’r ysgol wedi eu profi ers mis Medi, bu raid i 230 o ddisgyblion hunan ynysu am 14 diwrnod. 

Mae’r ysgol wedi bod yn defnyddio dysgu o bell drwy Microsoft Teams, ymhell cyn i’r pandemig 

gychwyn ac rydym yn awr yn arweinwyr sector wrth ddarparu addysg o’r safon uchaf i’r holl ddisgyblion 

ac mae’r holl ddisgyblion wedi eu trochi’n llwyr yn y defnydd o Teams.  Mae’r Corff Llywodraethol yn 

ymwybodol iawn o’r cyfle unigryw y mae’r cyfyngiadau Nadolig yn gynnig i ganiatáu i deuluoedd gael y 

cyfle i ddathlu gyda’i gilydd, a byddai hunan ynysu ar fyr rybudd yn difetha hyn. Felly, gan ystyried yr holl 

ffactorau, teimlwyd y byddai'r penderfyniad yma yn lleihau’r risg o hunan ynysu dros yr ŵyl yn 

sylweddol. 

Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol bod y Deiliad Portffolio Addysg a’r Prif swyddog Addysg wedi bod yn 

glir iawn yn eu dymuniad i ddisgyblion gael eu haddysgu hyd at ddiwedd y tymor. Mae’r corff 

Llywodraethu yn Cefnogi'r polisi hwn yn llwyr ac yn dymuno ei wneud yn glir y bydd yr Ysgol yn parhau i 

fod ar agor; fodd bynnag, i rai disgyblion bydd hyn yn golygu y bydd eu gwersi o bell (ar lein). Mae hyn 

wedi bod yn bosib oherwydd bod yr ysgol wedi gweithio mor galed yn arloesi dysgu o bell ym Mhowys.  

Byddwn yn ei wneud yn glir i holl ddisgyblion Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 bod disgwyl iddynt fynychu holl 

wersi a gwasanaethau ar lein, cymerir cofrestr ym mhob gwers a bydd absenoldebau yn cael eu herio.     

Peidiwch ag oedi mewn cysylltu â’r ysgol os byddwch yn teimlo eich bod angen cefnogaeth gyda 

chyrchu’r dysgu ar-lein. 

Yn olaf, a gaf i ddymuno Nadolig hapus a diogel i chi gan obeithio y bydd ein dull pragmatig yn lleddfu 

rhywfaint o straen a lleihau’r risg  y bydd unrhyw un yn gorfod  hunan ynysu pan allent fod yn dathlu 

gyda’u teuluoedd. Edrychwn ymlaen am groesawu pawb yn ôl yn y Flwyddyn Newydd. 

Yn gywir 

 

Mr Dewi Owen                                                                                                                                                        
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