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Rhaglen Ysgolion Heddluoedd Cymru 

#SID022 – Neges ar gyfer Plant Ysgol gan Swyddog Heddlu Ysgolion 

Mae’n Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel unwaith eto, a’r thema yw 
‘Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein’. 

Mae’r diwrnod yn rhoi cyfle inni siarad am y ffordd ry’n ni’n defnyddio ein technoleg yn 
gyfrifol, oherwydd mae gan bawb ohonom ran i’w chwarae wrth greu rhyngrwyd mwy 
diogel.  

Beth yn union yw ystyr bod yn barchus ar-lein, felly? 

Mae’n bwysig ein bod ni’n barchus ar-lein, fel y mae angen inni barchu eraill pan fyddwn 
ni’n siarad â nhw wyneb yn wyneb. Mae’n rhaid inni drin eraill fel yr hoffem ni gael ein 
trin.   

Pan fyddwn ni ar-lein, weithiau, mae’n anodd deall beth mae pobl wir yn ceisio dweud 
wrthym.  

Mae’n rhaid i bawb ohonom feddwl yn ofalus iawn cyn postio rhywbeth ar-lein. Gall rhai 
negeseuon ymddangos yn gas ac fe allant frifo eraill.  

Os ydych chi byth yn ystyried postio cynnwys ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael 
caniatâd cyn postio unrhyw luniau neu fideos o bobl eraill.   

Cofiwch, mae gennych chi ac eraill yr hawl i gael eich trin â pharch ar-lein.   

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn gofidio am rywbeth ar-lein, fe’ch 
cynghorwn i siarad ag oedolion rydych chi’n ymddiried ynddo bob amser.   

Rhywun mae gennych berthynas dda ag ef, ac sydd eisiau’r gorau ichi, yw oedolyn y gellir 
ymddiried ynddo.  

Dydych chi ddim ar ben eich hun, ac mae bob amser cymorth ar gael.  

Gan eich mam neu’ch tad o bosibl, neu ofalwr, aelod o’r teulu, athro, neu unrhyw oedolyn 
arall rydych chi’n ei barchu ac yn ymddiried ynddo.  

Gall oedolyn y gallwch ymddiried ynddo fod yn Swyddog Heddlu Ysgolion hefyd, neu fe 
allwch gysylltu â Childline neu Meic Cymru. 

Gall bod ar-lein fod yn llawer o hwyl, ond dim ond os ydyn ni’n cofio parchu’n hunain ac 
eraill.  


