
 
 

 
 

 

D  Y  S  G  .  .  .     D  A  W  N  .  .  .     D  Y  F  O  D  O  L  .  .  . 

Tachwedd 18 2020 
Annwyl Riant neu Warcheidwad,  
 
Mae’n ddrwg gen i eich hysbysu ein bod wedi cael gwybod brynhawn yma am brawf cadarnhaol Covid-19 
yn ymwneud â myfyriwr yng Nghyfnod Allweddol 5. Yn anffodus, profodd y myfyriwr yn gadarnhaol am y 
firws ddoe. Cyn gynted ag yr hysbyswyd yr ysgol am ganlyniad cadarnhaol y prawf, cymerwyd camau 
cyflym i ddiogelu lles dysgwyr a staff. 
 
Mewn ymgynghoriad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r ysgol bellach wedi cael gwybod y bydd yn 
ofynnol i bob myfyriwr ym Mlwyddyn 12 a 13 hunan ynysu. Bydd hyn yn golygu na fydd Blwyddyn 12/13 
yn gallu dychwelyd i'r ysgol tan ddydd Gwener 27 Tachwedd. Darperir dysgu ar-lein yn ystod y cyfnod 
hwn, a byddwn mewn cysylltiad dros y dyddiau nesaf i rannu rhagor o wybodaeth a chynlluniau ar gyfer 
parhad dysgu. NID OES RHAID i rieni na brodyr a chwiorydd myfyrwyr Blwyddyn 12/13 hunan ynysu oni 
bai eu bod yn arddangos symptomau.  
 
Bydd pob grŵp blwyddyn arall yn mynychu'r ysgol yn ôl yr arfer, a bydd yr ysgol yn parhau i weithio'n 
agos â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Yr ydym yn deall yn iawn y pryder y gallai hyn ei achosi, a gallwn eich sicrhau ein bod wedi cydweithio'n 
agos â thîm Iechyd a Diogelwch yr Awdurdod Lleol a chyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, i sicrhau bod 
amgylchedd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn parhau mor ddiogel â phosibl i'ch plentyn yn ystod y 
cyfnod eithriadol o anodd hwn. Yr ydym i gyd yn siomedig iawn o orfod rhannu'r newyddion hwn gyda chi 
ac mae'n ddrwg gennym am y gofid a'r anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi. 
 
Mae hon yn broses sy’n parhau, a byddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth am drefniadau newydd neu 
wybodaeth ychwanegol gyda dysgwyr, rhieni a gofalwyr yn syth.  
 
Yn gywir,  
Lisa Woodrow 
Pennaeth Ysgol 
 
 
 
 
 

 


