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Chwefror 1af 2021 
Annwyl Riant / Ofalwr, 
 
Yn anffodus yn dilyn y llythyr Ddydd Gwener Ionawr 22ain ynglŷn â ‘Diogelu disgyblion yn ystod y cyfnod 
clo’ mae'r nifer o ddisgyblion sy’n mewngofnodi i wiriad tiwtor dosbarth  gyda’u camerâu ymlaen, wedi 
bod yn siomedig (tua 40%).  Os gwelwch yn dda cefnogwch ni i gefnogi ein myfyrwyr drwy weithio 
gyda ni i sicrhau eu bod yn ymgysylltu.  Mae’r Deiliad Portffolio ar gyfer Addysg wedi gofyn i ysgolion 
roi cais am gymorth ychwanegol gan y Gwasanaeth Lles Addysg os na ellir gwneud cysylltiad boddhaol. 
 
Felly, mae’n hanfodol bod eich mab a/neu ferch yn mynychu’r cyfarfodydd hyn, gan ei fod yn bwysig 
iawn i ni fod yn gwybod eu bod yn ddiogel ac yn iach. Yn ystod y cyfarfod rhaid i fyfyrwyr fod a’u 
camerâu ymlaen i alluogi’r tiwtor i’w GWELD a sgwrsio gyda hwy fel eu bod yn gallu eu CLYWED.  Dyma 
gyfle i ofyn am unrhyw broblemau y gall fod ganddynt ynglŷn â gwaith, ond yn fwy na hyn i gael 
rhywfaint o gyswllt uniongyrchol gyda’r tiwtor dosbarth a’u cyd-fyfyrwyr. 
 
Os na allwn gysylltu â chi, neu os na fyddwn yn gweld na chlywed eich plentyn, bydd yn rhaid gofyn i 
chi ddod a’ch plentyn i’r ysgol i’n galluogi i gael cyswllt wyneb yn wyneb a hwy. Os na ddigwydd hyn, 
bydd rhaid cyfeirio eich plentyn at y Swyddog Lles Addysg a allai ymweld â’r cartref i gadarnhau ei bod 
yn ddiogel ac yn iach. 
 
Yn olaf, rydym wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn am y gwersi byw sy’n digwydd, os gwelwch yn 
dda parhewch i sicrhau bod eich mab/merch yn mynychu'r rhain i gyd, gan fod cofrestrau yn cael eu 
cymryd i fonitro eu hymgysylltiad. 
 
Edrychaf ymlaen am eich cefnogaeth a’ch cyd weithrediad gyda’r mater hwn.  
 
Yn gywir, 
 
Huw Lloyd-Jones 
Pennaeth Cynorthwyol  
 
 

 

 

 

 

 

 


