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Annwyl rhiant/ofalwr 

 

Cyf: Defnydd amhriodol o gyfryngau cymdeithasol/ffonau symudol 

 

Rwy'n ysgrifennu atoch yn dilyn nifer o ddigwyddiadau sydd wedi digwydd yn ddiweddar 
ynglŷn â defnydd amhriodol o ffonau symudol gan rai disgyblion yn yr ysgol.  Mae rhain 
wedi cynnwys grŵp o ddisgyblion a oedd yn rhannu delweddau sarhaus ac anweddus 
gydag eraill. Hefyd, cawsom ddigwyddiadau lle mae disgyblion wedi cael eu perswadio i 
rannu delweddau amhriodol o’u hunain gydag eraill. Sicrhewch fod yr ysgol wedi ymdrin 
â'r holl ddisgyblion dan sylw, gyda chymorth rhieni a'r heddlu. 

Fel ysgol, mae gennym bolisi llym ynglŷn â ffonau symudol, y byddwch yn ymwybodol 

ohono. Caniateir i ddisgyblion ddod â ffonau symudol i'r ysgol, ond rhaid iddynt gael eu 

diffodd a'u rhoi yn eu bag yn ystod y dydd. Nid oes gennym unrhyw fwriad i newid y polisi 

hwn ac rydym yn falch bod bron pob disgybl, yn y rhan fwyaf o'r amser, yn cydymffurfio 

â'r polisi hwn. Fodd bynnag, yr ydym yn pryderu am y digwyddiadau hyn, ac rydym yn 

credu bod angen ymateb clir a diamwys. 

 

Byddwch yn ymwybodol bod ein swyddog cyswllt yr heddlu wedi ymdrin â materion sy'n 
ymwneud â pheryglon cyfryngau cymdeithasol a defnydd amhriodol o ffonau symudol 
gyda'n disgyblion. Mae hon yn rhan annatod o raglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
yr ysgol. Mae'r digwyddiadau diweddar hyn yn awgrymu nad yw pawb wedi deall y neges. 
Ein bwriad felly yw cynnal cyfres o wasanaethau grŵp blwyddyn. Bydd ein ffocws ar 
atgyfnerthu defnydd annerbyniol o ffonau symudol, ac hefyd y canlyniadau troseddol y 
gall disgyblion dderbyn pe baent yn gweithredu yn y ffordd a ddisgrifir uchod. 

Bydd hwn yn neges gobeithiwn y bydd pawb yn ei ddeall.  Byddem yn ddiolchgar am eich 
cefnogaeth i sicrhau bod eich plentyn (plant) yn deall y neges, ac yn gofyn eich bod yn 
gwbl ymwybodol o ddefnydd ffôn eich plentyn (plant). Yn bron pob un o'r digwyddiadau 
diweddar, nid oedd rhieni yn ymwybodol o'r 'apps' y mae eu plant yn eu defnyddio; mewn 
rhai achosion roedd y plant o dan y terfyn oedran mynediad i'r gwasanaeth. 
 

Fel ysgol, credwn yn gryf ym mudd ffonau symudol, ac nid ydym am danseilio'r rhain. 

Rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol o'r peryglon y gall ein pobl ifanc gael eu hamlygu 

iddynt drwy ddefnydd amhriodol o ffonau symudol. Bydd y camau yr ydym yn bwriadu eu 

cymryd yn diogelu ein disgyblion rhag y peryglon hyn ymhellach. Cysylltwch â'r ysgol os 

hoffech drafod neu os oes gennych unrhyw bryderon sy’n ymwneud â'r mater hwn. 

Diolch am eich cefnogaeth parhaus. 
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