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Annwyl rieni/gwarchodwyr, 
 
Yn ddi-amau, byddwch yn ymwybodol o ba mor gyflym y mae pethau'n datblygu o ran CoVID-
19, a pha mor heriol yw hyn i ni fel ysgol. Mae'r wybodaeth yma yn ddiweddariad ar y llythyr a 
anfonwyd atoch ddoe. 
Os oes gan unrhyw un yn y cartref symptomau coronafirws, yna mae'n rhaid i bob aelod o'r 

cartref aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Dyma’r symptomau: 
-          peswch parhaus; 

neu 
       -     tymheredd uchel 
 
Os byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu bod eich plentyn yn sâl, a allwch chi ddod i nôl eich 
plentyn yn syth os gwelwch yn dda. 
 
Mae hwn yn gyfnod digynsail ac ‘rydym yn gwneud ein gorau glas i ymateb mewn modd sy'n 
briodol, yn bwyllog ac yn cyd-fynd gyda’r  wybodaeth sy'n ein cyrraedd o ffynonellau swyddogol. 
 
Os fyddai’r ysgol yn gorfod cau, yna byddai’r athrawon yn sicrhau fod gwaith yn cael ei baratoi 
i’r digsyblion drwy wefan yr ysgol. Byddwn hefyd yn sicrhau fod pob disgybl yn derbyn llyfrau 
darllen ychwanegol i fynd adref. 
 
Gofynwn yn garedig i’r disgyblion ddod a photeli dŵr o adref i’r ysgol gyda eu henw wedi ei 
labelu yn glir arno. Ni fydd y disgyblion yn cael defnyddio’r peiriant dŵr hyd nes clywir yn 
wahanol. 
 
Rydym yn atgoffa’r disgyblion i olchi eu dwylo yn reolaidd yn yr ysgol. Mae gwersi offerynnol yr 
ysgol wedi cael ei gohirio tan y clywn yn wahanol. 
 
Os gwelwch yn dda cysylltwch gyda’r GIG os ydych eisiau mwy o wybodaeth am symptomau y 
coronafeirws. Os ydych yn meddwl fod gan eich plentyn symptomau, defnyddiwch wefan y GIG 
111 cyn ffonio 111. 
 
Diolch am eich cefnogaeth lawn yn ystod yr amseroedd dyrys hyn. 
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