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Bwlio yw...
Pan mae rhywun yn fwriadaol yn anafu, rheoli, bygwth neu ddychryn un neu neu 
fwy o bersonau yn rheolaidd dros gyfnod o amser. 

Mae’n bwysig nodi fod bwlio yn fwriadol niweidiol ac yn digwydd dro ar ôl tro. Ni 
ellir disgrifio digwyddiad unigol fel achos o fwlio.

Adnabod arwyddion 
o fwlio 
Yn aml gall ymddygiad plentyn newid 
pan mae’n cael ei fwlio. Gall rhai o’r 
ymddygiadau neu agweddau ‘allan o 
gymeriad’ yma gynnwys:

• amharod i fynd i’r ysgol (ffobia ysgol)
• triwantu
• teimlo’n sâl gyda chur pen yn aml
• yn sydyn yn teimlo’n sâl pan mae’n 

amser ysgol
• ofn cerdded i ac o’r ysgol
• newid ei lwybr arferol
• ddim am fynd ar y bws ysgol
• mynnu cael eu gyrru i’r ysgol
• colli diddordeb mewn gwaith ysgol
• cael ei heithrio neu’n osgoi 

gweithgareddau cymdeithasol
• blin
• pryder 
• colli blas am fwyd
• dangos ymddygiad ymosodol at 

eraill yn y teulu
• deffro yn y nos
• hunllefau rheolaidd 
• gwlychu gwely
• colli neu difrodi eiddo
• rhoi’r gorau i gyfathrebu gyda chi
• gofyn am neu ddwyn arian 
• anafiadau anesboniadwy ar y corff 

e.e cleisiau, briwiau a sgriffiadau
• bod yn fewnblyg, dechrau atal 

dweud, diffyg hyder 
• ceisio neu’n bygwth hunanladdiad

Help a chynhaliaeth  
Cysylltwch â Parentline ar 0808 800 2222  neu drwy eu safle we www.familylives.org.uk

Ffoniwch Child line ar 08001111 i siarad gyda chwnselydd

Am gymorth ar-leini i gyfoedion eich plentyn cysylltwch â  www.cybermentors.org.uk

Siarad gydach 
plentyn am fwlio 
Os y tybiwch bod eich plentyn yn cael ei 
fwlio gofynnwch iddo yn uniongyrchol. 
Os ydynw yn gwadu, tawelwch ei feddwl 
gan egluro y byddwch bob amser yn 
barod i wrando a’i helpu. 

Os yw eich plentyn yn dweud ei bod yn 
cael ei bwlio:

• Cadwch yn dawel.
• Annogwch hi i siarad am ei phrofiad.
• Trafodwch er mwyn dod i wybod y 

ffeithiau am y digwyddiad/au.
• Gwrandewch a pheidiwch â bod yn 

feirniadol.
• Cymerwch y bwlio o ddifrif.
• Canmolwch eich plentyn am ddweud 

wrthych gan fod hyn angen dewrder.
• Tawelwch meddwl eich plentyn, mae 

wedi gwneud y peth cywir, nid ei bai 
hi ydyw. 

• Cytunwch ar ddull o weithredu gyda hi.

Gyn gynted ag y byddwch yn 
ymwybodol o’r broblem, cysylltwch â’r 
ysgol i drefnu cyfarfod gyda’r athro 
dosbarth neu Bennaeth Blwyddyn.

Helpu’ch plentyn 

Trafodwch gyda’ch plentyn rhai 
strategaethau allai fod o help: 

• Annogwch hi i siarad.
• Ymarferwch sut i ddweud “Na!”.
• Defnyddiwch chwarae rôl i’w dysgu 

sut i ymateb i ddigwyddiadau.
• Eglurwch nad oes cywilydd drwy 

gadw allan o ffordd y bwli.
• Adeiladwch ar ei hunan-werth drwy 

ddarganfod gweithgareddau mae 
eich plentyn yn dda ynddynt.

• Gwahodd plant i’ch cartref i’w helpu 
i greu ffrindiau. 

• Annogwch eich plentyn i ymuno 
mewn clybiau neu grwpiau i gyfarfod 
ffrindiau newydd a chodi ei hyder.

Cysylltu â’r ysgol 
Gofynnwch am weld Polisi Gwrth-Fwlio 
yr ysgol.

Trefnwch i weld athro, yr athro dosbarth 
yn y cynradd  neu y Pennaeth Blwyddyn 
yn yr uwchradd, er mwyn trafod y 
broblem gan ei fod yn rhywbeth y gall 
yr athro ei ddatrys. Bydd gan pob ysgol 
bolisi gwrth-fwlio (Parchu Eraill) sy’n 
cynnig canllawiau ar sut y dylai ysgol 
ddelio gyda digwyddiad o fwlio. 

Awgrymiadau i’r cyfarfod
 
• Penderfynwch beth ‘rydych am ei 

ddweud a’r hyn yr hoffech ei gael 
allan o’r cyfarfod.

• Arhoswch yn dawel er i chi deimlo’n 
emosiynol.

• Peidiwch a beio’r athro- mae’n debyg 
nad yw’n ymwybodol o’r bwlio.

• Rhowch enghrheifftiau penodol o sut 
mae eich plentyn yn cael ei fwlio.

• Gofynnwch beth yw polisi gwrth-fwlio 
yr ysgol.

• Trafodwch pa gamau mae’r athro am 
eu cymryd.

• Trefnwch i gyfarfod eto ymhen 
pythefnos i drafod cynnydd.

Camau pellach 

Os yw’r bwlio yn parhau trefnwch i weld Pennaeth yr ysgol.

Os nad yw’r bwlio yn peidio neu os nad ydych yn fodlon gyda’r ffordd mae’r ysgol yn 
delio gyda’r mater, cysylltwch gyda’ch Awdurdod Addysg Lleol. 

Gallwch hefyd gysylltu gyda’r Ganolfan Cynghori Addysg (am gyngor ar holl faterion 
ysgol i rieni a disgyblion) ar 0808 800 5793.


