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Pecyn i Rieni a Gofalwyr 
Taf en adnoddau i rieni a gofalwyr

#SaferInternetDay

www.saferinternetday.org.uk

Taflen adnoddau i rieni a gofalwyr

Mae’r daflen hon yn cynnwys gwybodaeth a ffynonellau cyngor defnyddiol i rieni a 
gofalwyr, ar gyfer diogelwch cyffredinol ar-lein, ac yn benodol, ar gyfer thema Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni, sef ‘Rhyngrwyd Ddibynadwy: beth sy’n 
ddibynadwy yn y byd ar-lein.’ Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut mae adrodd 
am broblemau ar-lein.

Partneriaeth UK Safer Internet Centre:

UK Safer Internet Centre (UKSIC)
UKSIC sy’n cydlynu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y 
DU. Penodwyd UKSIC gan y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae’n cynnwys tri 
phartner: Childnet International, South West Grid for Learning a’r Internet 
Watch Foundation. Rydyn ni’n codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar-lein, 
yn datblygu adnoddau ac yn trefnu digwyddiadau cenedlaethol fel Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: saferinternet.org.uk/parents.

Childnet
Sefydliad dielw sy’n gweithio i helpu i sicrhau bod y rhyngrwyd yn lle gwych 
a diogel i blant. Mae gan wefan Childnet lawer o adnoddau i bobl ifanc, 
rhieni, gofalwyr ac athrawon. Mae’r dudalen i Rieni a Gofalwyr yn cynnwys 
cytundeb teulu, cyngor ar siarad gyda’ch plentyn am faterion ar-lein a 
manylion am ble arall i gael help: childnet.com.

Internet Watch Foundation (IWF)
Llinell gymorth y DU ar gyfer rhoi gwybod am gynnwys anghyfreithlon 
ar-lein. Mae’r IWF yn delio’n benodol â cham-drin plant a lluniau sy’n 
droseddol anweddus yn y DU ac ar lefel ryngwladol.  Mae’r IWF yn gweithio 
mewn partneriaeth â’r diwydiant ar-lein, partneriaid gorfodi’r gyfraith, y 
llywodraeth a phartneriaid rhyngwladol.  Mae’n elusen sy’n cynnwys corff 
hunanreoleiddiol gyda dros 100 o aelodau o’r diwydiant ar-lein: iwf.org.uk.

South West Grid for Learning (SWGfL)
Ymddiriedolaeth elusennol, ddielw, sy’n gweithio’n arbennig ar hyrwyddo 
addysg drwy dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Mae’n darparu 
cyngor, adnoddau a chefnogaeth i weithwyr proffesiynol, rhieni a phlant ar 
sut mae defnyddio technolegau’r rhyngrwyd yn ddiogel er mwyn gwella’r 
dysgu a gwneud y mwyaf o’r potensial: swgfl.org.uk.

http://saferinternet.org.uk/parents
http://childnet.com
http://iwf.org.uk
http://swgfl.org.uk
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Sefydliadau a gwybodaeth ddefnyddiol

UK Safer Internet Centre (UKSIC)
Yn ogystal ag adnoddau a gwybodaeth am Ddiwrnod Defnyddio’r 
Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, mae UKSIC yn paratoi blogiau wythnosol sy’n 
cynnig cyngor ar amrywiaeth o bynciau sy’n adlewyrchu’r tueddiadau 
cyfredol a’r rhai sy’n ymddangos, yn ogystal â chwestiynau a dderbyniwyd 
yn ystod sesiynau hyfforddi.

Media Smart – Rhieni a Gwarcheidwaid
Canllawiau ac adnoddau i helpu rhieni i chwarae rhan bwysig yn cefnogi 
pobl ifanc i ddeall nodweddion allweddol hysbysebu digidol:  
mediasmart.uk.com/parents/.

Common Sense Media – Newyddion a Llythrennedd yn y Cyfryngau
Cyngor, erthyglau a fideos i rieni a gofalwyr i helpu eu plant i feddwl yn 
feirniadol, gwrthsefyll pwysau hysbysebion a dod yn ddefnyddwyr deallus: 
commonsensemedia.org/news-and-media-literacy.

Full Fact
Elusen annibynnol yn y DU sy’n gwirio ffeithiau. Mae’n darparu adnoddau, 
gwybodaeth a chyngor am ddim er mwyn i unrhyw un allu gwirio honiadau 
gan y gwleidyddion a’r cyfryngau: fullfact.org/.

Gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein i rieni a gofalwyr

Gadewch i ni siarad am fywyd ar-lein 
Cyngor i rieni a gofalwyr am sut mae siarad â’u plant am fod yn hapus, yn 
gadarnhaol ac yn ddiogel ar-lein:  
childnet.com/resources/lets-talk-about-life-online. 

Meddwl yn feirniadol – pwnc allweddol
Cyngor i rieni a gofalwyr ar gyfer cefnogi plant o wahanol oedrannau i 
adnabod gwybodaeth annibynadwy ar-lein:  
childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/critical-thinking.

http://mediasmart.uk.com/parents/
http://commonsensemedia.org/news-and-media-literacy
http://fullfact.org/
https://www.childnet.com/resources/lets-talk-about-life-online
https://www.childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/critical-thinking
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Gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein i rieni a gofalwyr 

Gwybodaeth a Chyngor i Ofalwyr Maeth/Rhieni sy’n mabwysiadu 
Taflenni am ddim, y gellir eu hargraffu, sy’n cynnwys cyngor campus a 
syniadau ar gyfer dechrau sgwrs i helpu gofalwyr maeth a rhieni sy’n 
mabwysiadu i gefnogi eu plentyn i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel: 
saferinternet.org.uk/fostering-adoption. Cadw Plant o dan 5 oed yn

Ddiogel Ar-lein
Cyngor campus i rieni a gofalwyr ar gyfer cadw plant pump oed ac iau yn 
ddiogel mewn gwahanol feysydd ar-lein, er enghraifft wrth wylio fideos a 
chwarae gemau:  
childnet.com/resources/keeping-under-fives-safe-online.

Ble mae adrodd a chael help

UK Safer Internet Centre – Need help?
Cyngor ar beth i’w wneud os bydd plentyn yn dod atoch chi i gael help a 
sut mae adrodd am bryderon ar-lein, fel seiberfwlio, cynnwys amhriodol 
neu ymddygiad anghyfreithlon: saferinternet.org.uk/need-help.

Report Harmful Content
Yn cael ei ddarparu gan UKSIC. Mae’n rhoi cyngor ar sut mae rhoi gwybod 
am broblemau ar-lein, yn cynnig helpu i gael gwared ar gynnwys niweidiol 
oddi ar lwyfannau ac yn cefnogi gydag adroddiadau i’w cyfeirio’n uwch 
reportharmfulcontent.com.

Internet Watch Foundation (IWF)
Llinell gymorth y DU ar gyfer rhoi gwybod am gynnwys anghyfreithlon sydd 
ar gael ar y rhyngrwyd. Mae’r IWF yn delio’n benodol â cham-drin plant yn 
rhywiol a lluniau sy’n droseddol anweddus yn y DU ac ar lefel ryngwladol:  
iwf.org.uk.

https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/foster-carers-and-adoptive-parents
https://www.childnet.com/resources/keeping-under-fives-safe-online
http://saferinternet.org.uk/need-help
https://reportharmfulcontent.com/
http://iwf.org.uk
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Ble mae adrodd a chael help

Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP)
Asiantaeth yr heddlu sy’n mynd i’r afael â cham-drin plant yn rhywiol ac 
achosion o feithrin perthynas amhriodol â phlant ar-lein. Gall rhieni a phobl 
ifanc roi gwybod am achosion o feithrin perthynas amhriodol â phlant 
neu achosion o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn: ceop.police.uk. Mae 
gwefan Think U Know CEOP yn cynnwys gwybodaeth i blant a rhieni, yn 
ogystal â dolen i blant roi gwybod am achosion o gam-drin plant yn rhywiol 
neu feithrin perthynas amhriodol â phlant ar-lein: thinkuknow.co.uk. 

Action Fraud
Canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am seiberdroseddau a 
thwyll. Cyflwynwch adroddiad am dwyll os ydych chi wedi dioddef sgam, 
twyll neu seiberdrosedd: actionfraud.police.uk/.

ParentPort 
Rheoleiddwyr cyfryngau’r DU sy’n rhedeg ParentPort. Mae’n darparu 
gwybodaeth am safonau’r cyfryngau ac adnodd adrodd er mwyn cyflwyno 
cwyn am hysbysebu ar-lein, gemau fideo, cyfryngau ar-lein a mwy:  
parentport.org.uk/.

NSPCC helpline
Mae’r NSPCC wedi ffurfio partneriaeth ag O2 i ddarparu llinell gymorth 
diogelwch ar-lein i rieni a gofalwyr er mwyn ateb cwestiynau a rhoi sylw i 
bryderon am ddiogelwch plentyn ar-lein: 0808 800 5002  
nspcc.org.uk/about-us/contact-us/.

Mae’r NSPCC hefyd yn darparu llinell gymorth Childline. Gall plant siarad â 
rhywun i gael cyngor a chefnogaeth unrhyw bryd drwy ffonio 0800 1111 neu 
drwy gael sgwrs â chwnselydd ar-lein yn childline.org.uk.

Young Minds
Elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i wella lles ac iechyd meddwl plant a 
phobl ifanc. Mae gan Young Minds linell gymorth gyfrinachol yn rhad ac am 
ddim i rieni, sef: 0808 802 5544. Mae gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc a 
rhieni/gofalwyr ar gael yn:  youngminds.org.uk. 

http://ceop.police.uk
http://thinkuknow.co.uk
http://actionfraud.police.uk/
http://parentport.org.uk/
http://nspcc.org.uk/about-us/contact-us/
http://childline.org.uk
http://youngminds.org.uk
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