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Annwyl Rieni a Gofalwyr Myfyrwyr Blynyddoedd 10, 11, 12 a 13, 

 

Yn ychwanegol at fy llythyr dyddiedig 12 Mawrth 2021 ynghylch Profion Llif Ochrol, ysgrifennaf 

atoch i roi manylion i chi am sut i roi gwybod i'r ysgol am ganlyniadau eich profion. 

 

Yn gyntaf, anwybyddwch y llythyr hwn os na roddwyd caniatâd ar gyfer y prawf. 

 

I'r rhai sydd wedi cydsynio, nodyn i'ch atgoffa bod yn rhaid cymryd y profion ar y dyddiadau canly-

nol:- 

 

• Prawf 1 – Dydd Sul, 21 Mawrth - Blwyddyn 12, Grŵp Blwyddyn 11 A a Grŵp B Blwyddyn 10 

 

• Prawf 2 – Dydd Mercher, 24 Mawrth – Blwyddyn 12 a Blwyddyn 11 Grŵp A a B 

 

• Prawf 3 – Dydd Sul, 11 Ebrill – Pob grŵp Blwyddyn - 10, 11, 12 a 13 Disgyblion 

 

Ar ôl pob prawf mae'n bwysig iawn eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod: 

1. Rhowch wybod am ganlyniad y prawf yn dilyn cyfarwyddiadau yn y pecyn i'r GIG gan ddef-

nyddio'r ddolen hon: 

 

www.gov.uk/report-covid19-result 

 

2. Rhowch wybod am ganlyniad y prawf i Ysgol Llanfyllin gan ddefnyddio'r ddolen hon: 

 

https://forms.office.com/r/vZuWLjLVwF 

 

Nodwch y pwyntiau pwysig canlynol: 

 

• Cadwch y llythyr hwn er gwybodaeth gan y byddwn yn adnewyddu'r un cyswllt ysgol ar 

gyfer pob prawf. 

 

• Byddwn yn eich hatgoffa am y profion drwy e-bost ysgol eich mab/merch. 

 

• Peidiwch â bwyta nac yfed am o leiaf 30 munud cyn gwneud y prawf i leihau'r risg o 

ddifetha'r prawf. 

 

• Os yw'r prawf yn annilys, ailadroddwch y prawf. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cy&a=www.gov.uk%2Freport-covid19-result
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cy&a=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FvZuWLjLVwF


 

 

 

Cysylltwch / Contact 

Llanfyllin, Powys  SY22 5BJ 

Ffôn / Telephone: (01691) 648391 

office@llanfyllin.powys.sch.uk 

www.llanfyllin.powys.sch.uk 

 

Tîm Arweinyddiaeth / Leadership Team  

Pennaeth / Headteacher: 

Mr Dewi Owen 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher: 

Mr Llŷr Thomas 

 

Penaethiaid Cynorthwyol /  

Assistant Headteachers  

Mr Huw Lloyd-Jones 

Mrs Ann Roberts 

Mrs Sioned Vaughan 

Rheolwr Busnes/Business Manager 

Mrs Sarah Hunter 

CADY/ALNCO 

Mrs Rhiannon Molyneux 

• Fodd bynnag, os oes gennych ddau ganlyniad annilys yna dylid gwneud trefniadau ar gyfer 

prawf Covid-19 llawn. 

 

• Os oes unrhyw fyfyriwr wedi profi'n bositif am Covid-19 o'r blaen, yna ni ddylech 

ddechrau profion llif nes bod 90 diwrnod wedi mynd heibio ers dyddiad y prawf ca-

darnhaol, neu fel arall gall yr LFT gynhyrchu canlyniad ffug. 

 

Yn olaf, ac yn bwysicaf oll os bydd unrhyw un yn profi'n bositif, rhaid iddynt beidio â 

mynychu'r ysgol a rhaid iddynt hunanynysu ynghyd â holl aelodau'r cartref a cheisio prawf 

Covid-19 llawn. Gall uwch aelod o staff fod mewn cysylltiad ar y noson berthnasol a/neu aelod o 

Track and Trace i nodi cysylltiadau posibl o'r unfed. Bydd unrhyw gysylltiadau a nodwyd hefyd yn 

cael cyfarwyddyd i beidio â mynychu'r ysgol. 

 

Hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus. 

 

Yn gywir. 

 

 

Mr Dewi Owen 

Pennaeth 

 


