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Annwyl R
f yn ymwyb
bodol bod gann ysgolion gyfrrifoldeb i sicrh
hau lles yr holll ddisgyblion. Mae’r
Dylai rhieeni/gofalwyr fod
cyfrifoldeeb hwn yn gollygu:‐
• y bydd gan yrr ysgol bolisi a gweithdrefnaau amddiffyn plant;
w
rhieni neu ofalwyr yyn ymwybodol o’i pholisi am
mddiffyn plantt, efallai drwyy ei
• dylai’r ysgol wneud
gynnwys ym mhrosbectws
m
yr ysgol, a bood hyn yn golyygu y bydd efa
allai angen cyffeirio eu plenttyn at yr
asiantaethau lles plant stattudol os ydyntt yn credu bod y plentyn ne
eu blant erailll mewn perygl o
wed sylweddol;
ddioddef niw
• y dylai’r ysgol geisio gweith
hio gyda rhienni/gofalwyr yn
nghylch lles eu
u plentyn ac aaros yn ddidue
edd os yw
n cael ei gyfeirrio neu wedi ccael ei gyfeirio
o;
eu plentyn yn
• y dylai’r ysgol helpu rhieni neu ofalwyr i ddeall os cyfe
eirir y plentyn
n i’r gwasanaeethau cymdeitthasol
u, yna gwneir hynny er lles gorau’r plenttyn ac y bydd yr
y ysgol yn cyffrannu at unrhyw
neu i’r heddlu
ymchwiliad amddiffyn plan
nt neu ymchw
wiliad yr heddlu o ran lles a chynnydd adddysgol eu plen
ntyn; ac
• y bydd yr ysgol yn rhoi’r wyybodaeth ddiw
weddaraf i’r rhieni/
r
gofalwyr yn gyson ynnghylch lles a
dysgol y plenttyn.
chynnydd add
Ar 1 Med
di 2006, daeth
h adran 175 o Ddeddf Addyssg 2002 i rym. Mae’n rhoi dyletswydd
d
arr awdurdodau
u lleol,
cyrff llyw
wodraethu ysggolion a gynhe
elir, a chyrff llyywodraethu sefydliadau addysg bellach i fod â threfniadau yn
eu lle i siccrhau eu bod yn diogelu plant a bod y trrefniadau hyn yn ystyried ca
anllawiau a gyyhoeddwyd ga
an
Lywodraeeth Cynulliad Cymru. Mae’n ofynnol i ysggolion annibyynnol fodloni gofynion
g
tebyg
yg o dan safonau a
gyflwynw
wyd o dan adrran 157 o Ddeddf Addysg 20002.
p
brryderon ynghyylch plentyn, byddant
b
fel arrfer yn ceisio ttrafod hyn â’rr teulu a,
Os oes gaan weithiwr proffesiynol
lle bo hyn
nny’n bosibl, yn
y gofyn am eu
e caniatâd i ggyfeirio’r plen
ntyn
i’r gwasanaethau cymd
deithasol. Fod
dd bynnag, ni ddylid gwneu
ud hyn ond lle na fyddai traffodaeth a chyytundeb
wy o berygl o dddioddef niwe
ed sylweddol. Bydd y cyngoor hwnnw’n ca
ael ei roi
o’r fath yyn rhoi’r plenttyn mewn mw
gan yr ad
dran gwasanaeethau cymdeithasol lleol
mewn ym
mgynghoriad, lle bo’n briod
dol, â’r heddluu. Dylai’r perso
on amddiffyn plant dynodeedig yn yr ysgo
ol gael
gwybod yyn iawn gan yr
y asiantaethau statudol hynn pryd, sut a phwy
p
fydd yn hysbysu’r rhieeni neu’r gofa
alwyr y
bydd eu plentyn efallaai’n cael ei gyffeirio. Dylent hhefyd ofyn am
m gyngor yngh
hylch a ddylid rhoi gwybod i’r
plentyn aam y broses neu beidio.
Fel rhiantt neu ofalwr, efallai y byddwch yn teimloo’n unig ar bryydiau ond fel arfer mae rhyywun ar gael i siarad â
nhw. Nid
d yw gofalu am
m blant bob am
mser yn rhwyddd, ac os ydycch yn ei chael hi’n anodd ym
mdopi efallai y bydd
angen i cchi ofyn am heelp a chymorth i amddiffyn eich plentyn.
Efallai y b
bydd y canlynol yn ddefnyd
ddiol:‐
• gwnewch amser i siarad â’ch plentyn a ggwrando arno
o/arni;
• dewch i adnabod ffrindiau ac arferion beeunyddiol eich plentyn;
s
i unrhyyw newid yn eei ymddygiad;;
• byddwch yn sensitif
h plentyn i deimlo’n hyderu s i wrthod gw
wneud unrhyw
w beth os nad yyw’n teimlo’n
n iawn;
• dysgwch eich
sut
mae’ch
p
nad
byddwch
yn
y
ymwybodol
o
lentyn
yn
def
nyddio’r
rhyn
grwyd
a’i
ffôn
n
symudol,
fel
•
yw’n rhoi ei hun
h mewn perrygl.
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