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Annwyl riant/warcheidwad, 

 

 

Hoffwn fynegi pryder am y nifer o gwynion rydym yn eu derbyn ar hyn o bryd, oddi wrth 

rieni a disgyblion, am sut y mae disgyblion Blwyddyn 7 yn ymdrîn a’i gilydd ar wefannau 

cymdeithasol. Mae’n debyg bod nifer fawr o grwpiau WhatsApp yn bodoli ymysg disgyblion 

y flwyddyn, ac ar adegau, rydym wedi gweld tystiolaeth gan rai disgyblion, o iaith hollol 

anaddas a diffyg parch sylfaenol yn cael ei ddangos at gyd-ddisgyblion. Hoffwn eich atgoffa 

fod parch yn un o egwyddorion creiddiol Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, a theimlwn nad 

yw’r ffordd y mae rhai disgyblion yn cyfathrebu â’i gilydd yn y grwpiau yma’n cyd-fynd ag 

ethos yr ysgol. 

 

 

Gwnewn ein gorau i ddelio â digwyddiadau o wrthdaro a ddaw i’n sylw o grwpiau 

WhatsApp, ac apiau tebyg (e.e. Snapchat, instagram ac ati) ond mi fyddai’n amhosibl i ni 

fonitro’r gwefannau yma i gyd. Apeliwn atoch felly i’n cefnogi ni fel ysgol yn y mater hwn. 

Gofynnwn yn garedig i chi, fel rhieni, i drafod y mater yma gyda’ch plant, i wirio ac i fonitro 

eu defnydd o Whatsapp a gwefannau tebyg.  

Mae technoleg yn rhan annatod o fywydau pobl ifanc, ond gobeithiwn yn fawr y medrwn ni 

weithio gyda’n gilydd i sicrhau eu bod yn defnyddio gwefannau cymdeithasol mewn ffordd 

barchus, diogel a chyfrifol. 

 

 

Trefnwyd noson e-ddiogelwch ar gyfer nos Iau 24ain o Hydref am 6 o’r gloch, er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o faterion fel hyn, ac er mwyn eich cefnogi chi fel rhieni wrth godi plant yn 

yr oes ddigidol. Mi fydd staff profiadol o’r ysgol a’r heddlu yn bresennol ar y noson, a bydd 

cyfle i drafod neu holi cwestiynau. Gobeithiwn yn fawr eich gweld chi ar y noson. 

 

 

 

Yn Gywir  

 

Mrs Angharad Stephens 

(Arweinydd Dysgu Bl 7) 
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