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Annwyl Riont/Worcheidwad
ond hoffwn
Mowr werthfowrogir y monteision o goiff eich plentyn o gael cyf rif iodur gartref ,
dynnueichsylwoiyproblemouooll godi ogomddefnyddio'rrhyngrwyd gartref ' Moesowl
enghroifft o hyn, sef:. Defnyddio E-bost i ffroeo, golw enwou neu fygwth
. Defnyddio'Sgwrsfon'gydo if.indiou neu ddieithrioid or gyf er gwneud ffrindiou, bygwth
neu gomdriniaeth geiriol
. Creu gwefonnou i fychonu, gwawdio neu gysylltu o9 eraill'
Rydym felysgolynymwybodol bod llower o blontyn treulio amser moithyn defnyddio'r rhyngrwyd
oi yn .y^.yJrhon mewn gweithgoreddou or-lein. Deollwn y goll hyn fod yn f uddiol or gyf er
ifonitro
pwrposou oddysgolo.y^ihrllio ond om resymou diogelwch hoffem bwysleisio'r ongen
defnydd eich plentyn o'r rhyngrwyd yn ofolus.

Cyswllt yr Heddlu ddod i'r ysgol i drofod gydo'r disgyblion iou am Ddiogelwch
Trefnwyd i Swyddog-^o.|
odron Technoleg @wybodoeth yn yr ysgol yn codi ymwybyddioeth y
or y Rhyngr*yd, o.
disgyblion o'r gweithdrefnqu diogelwch o'r protocol ongenrheidiol wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd'
fojd Uynnog, doethom yn ymwybodol o broblemou yn dotblygu oherwydd comddefnydd o'r
rhyngrwyd garlref.
gwersi yn
Moe,r gweithdrefnou diogelwch yn system yr ysgol o'r monitro ogos o ddefnydd mewn
gartref
sicrhou nod oes cyflei gomddefnyddio'r rhyngrwyd yn yr ysgol; ond, gall comddefnydd
yn cael
greu problemou cymdeiihosol i'r plont yn yr ysgol gon fod dodleuon oc onghytundebou
effoith or berthnosau cymdeithasol 9ydo9 eroill.
Yn ffodus, moe digwyddiodou o'r

fath yn gymhorol brin, ond rwyf

yn ymwybodol bod

stoff

yn

o'r rhyngrwyd
treulio omser fwy-fwy yn delio gydo digwyddiodou sy'n codi oherwydd comddefnydd
problemou
.toff yn bryderus om yr effoith ar blont, oc om y
odref. Yn yr un modd y
priodol o'r
^o"'.
diogelwch ooll godi i unigolion. Tro rydym yn gwneud popeth y gollwn i sicrhou defnydd
rhyngrwyd yn yr ysgol, ni ollwn fod yn gyfrifol om y defnydd o'r rhyngrwyd gorlref.
defnyddio'r
Erfyniwn ornoch i fonitro defnydd eich plentyn o'r rhyngrwyd yn ofolus oc i ystyried
ar gyf er
dulliou rheoli a/neufeddolwedd blocio y moe eich dorporwr gwosonoeth wedi eu cynnwys
rhiani. Yn y ffordd ymo fe ollwch sicrhou diogelwch cyson i'ch plentyn.
Diolch yn fowr iown.
Yn gywir,

Eif ion Jones
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