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Y BROBLEM
GYDA BWLIO
O fewn ein cymdeithas,
mae addysg yn orfodol
ac mae gan bob
plentyn a pherson
ifanc yr hawl i dderbyn
eu haddysg heb
sarhad, gormes a
cham-drin. Cyfrifoldeb
pob oedolyn felly
yw sicrhau bod hyn
yn digwydd mewn
amgylchedd gofalgar
ac amddiffynnol.

Yn anffodus, mae bwlio’n
digwydd yn eang ledled
ein hysgolion a bydd y rhan
fwyaf sy’n gweithio ym maes
addysg yn cytuno ei fod yn
eang ac yn barhaus. P’un a
yw eich plentyn yn mynychu’r
ysgol am y tro cyntaf neu’n
mynd drwy gyfnod pontio,
gall fod yn gyfnod pryderus
iawn i rieni a phlant fel ei
gilydd. O un flwyddyn i’r llall,
mae astudiaethau’n dangos
mai prif ofn pobl ifanc sydd
ar fin dechrau yn yr ysgol (yn
enwedig yr ysgol uwchradd)
yw’r bygythiad o fwlio. I
lawer, mae’r ofn hwn yn
realiti trist.

Mae llawer o rieni a gofalwyr
yn ei chael hi’n anodd
pennu’r ffordd orau o
weithredu i fynd at yr ysgol,
cefnogi eu plentyn ac atal
y bwlio yn y pen draw ac er
nad oes ateb syml na ffordd
gyflym i ddatrys y broblem,
efallai y bydd y wybodaeth
yn y llyfryn hwn yn gallu
helpu.

A WYDDECH CHI:

Mae 1 o
bob 2

o bobl ifanc y DU yn dweud eu
bod wedi cael eu bwlio
rywbryd?

2 DEALL BWLIO - GWYBODAETH I RIENI A GOFALWYR

BETH YW BWLIO?
Yn ôl y diffiniad, mae
union natur bwlio yn
oddrychol, gan fod gan
bawb syniad gwahanol
o’r ymddygiadau sy’n
cael eu hystyried yn
fwlio.

Yn BulliesOut, rydym yn
diffinio bwlio fel yr ‘awydd
bwriadol, ymwybodol i frifo,
rheoli, bygwth neu ddychryn
rhywun. Pan fydd unigolyn
neu nifer o bobl, dro ar ôl
tro dros gyfnod o amser,
yn gwneud neu’n dweud
pethau annymunol wrth
berson neu grŵp arall o
bobl, neu’n dal i’w pryfocio
mewn ffordd annymunol.’

Ar lafar - Galw enwau,
pryfocio, coegi, gwawdio,
iaith fygythiol, sylwadau cas
a sylwadau sarhaus a/neu
rywiol.

Mae bwlio’n cael ei
gategoreiddio mewn
pedair ffurf:

Seiber - Cam-drin ar-lein
gan ddefnyddio e-bost,
gwefannau, gwefannau
cyfryngau cymdeithasol,
safleoedd hapchwarae,
blogiau, negeseuon testun
neu negeseuon gwib.

Corfforol, Geiriol,
Anuniongyrchol
a Seiber
ac mae gan bob ffurf
ei mathau ei hun o
ymddygiadau bwlio.
Corfforol - Taro, cicio, dyrnu,
slapio a mathau eraill o drais,
gan gynnwys dinistrio eiddo
personol.

Anuniongyrchol - Edrych
yn gas ar rywun, hepgor
unigolion o grwpiau, graffiti,
clecs maleisus, dechrau neu
ledaenu sïon, bygythiadau ac
arwahanrwydd.

Mae bwlio anuniongyrchol
- a elwir hefyd yn fwlio
emosiynol, yn ymddangos yn
fwy cyffredin na mathau eraill
o fwlio ac mae’r sylwadau
gan bobl ifanc yn dweud
wrthym mai’r math hwn o
fwlio yw’r anoddaf i ddelio
ag ef a’r anoddaf i’w brofi.
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EFFAITH BWLIO
Mae bwlio yn creu diwylliant o ofn ac yn cael effaith
negyddol ar bawb sy’n gysylltiedig. Gall cael eich
bwlio effeithio’n ddifrifol ar iechyd a lles corfforol,
cymdeithasol, academaidd ac emosiynol unigolyn.

BULLYING

CAUSES SO MUCH MORE DAMAGE
BENEATH THE SURFACE

Mae gan lawer o
ddioddefwyr bwlio ddiffyg
hyder ac mae ganddynt
hunan-barch isel, yn
teimlo’n ddrwg am eu
hunain, ychydig o ffrindiau
sydd ganddynt ac yn treulio
llawer o amser ar eu pen eu
hunain. Gallant hefyd gael
trafferth yn academaidd
gan na all person sy’n cael
ei fwlio ddysgu’n effeithiol
mewn hinsawdd barhaus
o ofn.
Ni ellir diystyru effaith
niweidiol bwlio. Mae’r
rhai sy’n cael eu bwlio yn
aml yn profi ofn a straen
eithafol, pryder, teimladau
o unigrwydd, cywilydd ac
ansicrwydd. Ar y gorau,
mae bwlio’n achosi gofid
mawr sy’n gallu parhau
drwy fywyd yr unigolyn.
Ar ei waethaf, gall bwlio
arwain at hunan-niweidio a
hunanladdiad.
Os na chaiff bwlio ei herio,
mae hefyd yn niweidio’r
rheini sy’n bwlio. Maen
nhw’n dysgu y gallan nhw
osgoi cael eu cosbi a chael
yr hyn maen nhw eisiau
drwy ddefnyddio trais,
ymddygiad ymosodol a
bygythiadau.
Wrth i’r person ifanc dyfu
i fyny, mae’r ymddygiad
yma’n gallu gwaethygu
ac yn ôl arolwg gyda
throseddwyr ifanc a
gynhaliwyd gan Kidscape
roedd llawer wedi cymryd
rhan mewn achosion o fwlio
eraill tra oedden nhw yn yr
ysgol.
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4. A YW FY MHLENTYN
YN CAEL EI FWLIO?
Mae hwn yn gwestiwn
y mae llawer o rieni’n
ei ofyn ac mae’n un
o’r pryderon mwyaf i
rieni. Gwaetha’r modd,
nid yw llawer o blant a
phobl ifanc yn siarad
â’u rhieni na’u gofalwyr
am fwlio am nad ydyn
nhw eisiau peri gofid
iddyn nhw, neu am
eu bod yn credu y
byddai’n gwneud y
mater yn waeth.

OEDDECH
CHI’N GWYBOD?
Yn 2017, datblygodd
36% o’r rhai a
gafodd eu bwlio
iselder a datblygodd
37% bryder
cymdeithasol

Os ydych chi’n amau bod
eich plentyn yn cael ei fwlio,
mae yna arwyddion i gadw
llygad amdanynt:

Gan y gallai fod rhesymau
eraill dros y symptomau hyn,
ceisiwch beidio â neidio i
gasgliadau.

\ Cwyno’n gyson eu bod yn
sâl - cur pen, teimlo’n sâl,
poen yn y bol ac ati.

Allai unrhyw beth arall fod
yn poeni eich plentyn - fel
newidiadau yn eich teulu?

\ Ddim yn mynd i’r ysgol o
gwbl
\ Gwaith ysgol ddim yn
cyrraedd y safon arferol
\ Dod adref gydag eiddo ar
goll a/neu wedi’i ddifrodi
\ Cleisiau, crafiadau neu
sgriffiadau heb esboniad
\ Defnyddio llwybr
gwahanol rhwng y cartref
a’r ysgol neu ofyn i chi
fynd â nhw i’r ysgol neu
eu nôl o’r ysgol am ddim
rheswm amlwg
\ Crio eu hunain i gysgu a/
neu gael hunllefau
\ Gofyn am arian, neu ei
ddwyn (i’w roi i’r bwli)

Arwyddion y gallai eich
plentyn gael ei seiberfwlio:
\ Bod yn dawedog neu
ofidus ar ôl derbyn neges
destun neu fod ar-lein
\ Bod yn gyfrinachol ac yn
amharod i siarad am yr
hyn maen nhw’n ei wneud
ar-lein neu ar eu ffôn.
Treulio llawer mwy neu
lawer llai o amser yn anfon
negeseuon testun neu
ar-lein
\ Nifer o rifau ffôn neu
gyfeiriadau e-bost
newydd a/neu ddi-enw
yn ymddangos ar eu ffôn,
gliniadur neu dabled

\ Teimlo’n flin, yn cynhyrfu’n
hawdd neu’n arbennig o
emosiynol
\ Diffyg hyder, mynd yn
dawedog
\ Teimlo’n bryderus neu’n
isel
\ Edrych yn unig
\ Gwlychu’r gwely (plant iau
gan amlaf)
\ Newid mewn arferion
bwyta
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SUT ALLA I
HELPU FY
MHLENTYN?
Mae bwlio yn fater emosiynol iawn ac
mae darganfod bod eich plentyn yn
cael ei fwlio yn brofiad llawn straen
a gofid. Mae gwylio plentyn yn
dioddef yn rhyddhau ystod eang
o emosiynau - ac efallai nad yr
ymateb cyntaf yw’r ffordd orau
i ymateb. Mae’n naturiol i riant
deimlo’n ddig ac yn ofidus ond er
mwyn helpu eich plentyn, mae’n
bwysig peidio â chynhyrfu.
Mae pobl wedi cymharu bwlio gyda math
o gyflyru meddyliol, lle mae’r dioddefwyr
yn credu eu bod nhw rhywsut yn haeddu
cael eu bwlio. Mae’r rheiny sy’n cael eu
bwlio’n teimlo’n fregus ac yn ddi-rym ac,
os yw’r bwlio wedi bod yn digwydd ers
cryn amser, efallai bod hyn wedi niweidio
eu hunan-barch.
Mae helpu plentyn i wyrdroi sefyllfa o fwlio
yn anodd i lawer o rieni a gofalwyr ond, os
ydych chi’n amau bod eich plentyn yn cael
ei fwlio, peidiwch â’i anwybyddu. Dewch o
hyd i amser priodol i siarad â’ch plentyn ac
egluro bod bwlio yn annerbyniol ac nad oes
rhaid i unrhyw un ei ddioddef. Mae plant sy’n
cael eu bwlio yn aml yn amharod i siarad am yr
hyn sy’n digwydd iddyn nhw ac yn dioddef yn
dawel. Efallai y byddant hyd yn oed yn ei wadu ar y
dechrau. Anogwch eich plentyn i siarad am y bwlio.
Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi’n poeni
amdanyn nhw ac eisiau eu helpu a’u cefnogi nhw, beth
bynnag yw’r broblem.
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\ Gadewch iddyn nhw wybod
eich bod chi eisiau helpu ac y
byddwch chi’n gwneud popeth
o fewn eich gallu i atal y bwlio.
Cymerwch yr amser i drafod
y sefyllfa gyda’ch plentyn yn
bwyllog ac yn drefnus, gan ofyn
iddyn nhw beth hoffent hwy i chi
ei wneud a chytuno ar gynllun
gweithredu gyda’ch gilydd.
\ Y cam cyntaf a phwysicaf
yw gwrando ar eich
plentyn. Gadewch i’ch
plentyn ddweud wrthych
beth sydd wedi digwydd yn
ei eiriau ei hun a pheidiwch
â diystyru’r bwlio fel ‘rhan
o dyfu i fyny.’ Gadewch
i’ch plentyn wybod eich
bod chi’n eu caru nhw ac y
byddwch chi’n eu cefnogi.
Anogwch nhw i ddweud
wrthych chi sut maen nhw’n
teimlo. Er na fydd siarad am
y bwlio’n datrys y broblem,
gallai helpu eich plentyn
i ddadlwytho teimladau
trwm. Gadewch i’ch plentyn
wybod nad ei fai ef neu ei
bai hi yw hyn

\ Cadwch ddyddiadur o
ddigwyddiadau a thynnwch
luniau o unrhyw anafiadau.
Mae cofnod ysgrifenedig yn ei
gwneud hi’n llawer haws gwirio
ffeithiau. Gallwch lawrlwytho
copi o’n ‘dyddiadur bwlio’ o’n
gwefan www.bulliesout.com

angen eich gweld chi’n colli
eich tymer neu’n ystyried y
broblem fel eich problem chi.
Mae angen iddyn nhw wybod
eu bod nhw’n cael eu clywed
a bod eu teimladau nhw’n
bwysig. Ar ôl i chi gael y stori
gyfan, yn dibynnu ar yr hyn
sydd wedi digwydd, gallwch
chi gymryd eich cam nesaf. Os
bydd rhieni’n colli eu tymer am
sefyllfa fel hyn, gall beri i’r plant
wrthod bod yn agored bellach.

\ Peidiwch â dweud wrth eich
plentyn am ymladd yn ôl. Er y
gallai hyn deimlo fel ymateb
digon teg, gallai eich plentyn
gael ei frifo hyd yn oed yn fwy.
Nid yn unig y gall dial wneud
y sefyllfa’n waeth, ond gallai’r
plant sy’n methu ymladd yn
ôl deimlo’n waeth a bydd
eu hunan-barch sydd eisoes
yn fregus yn cael ei wanhau
ymhellach. Mae dial yn parhau’r
cylch trais ac nid yw’n gwneud
unrhyw beth i ddatrys y mater.

\ Rhowch wybod i’r ysgol. Er y
gallai’ch plentyn geisio eich
perswadio i beidio gwneud
hynny rhag ofn i chi waethygu’r
sefyllfa, y gŵyn fwyaf
rhwystredig sydd gan ysgolion
yn aml iawn wrth ddelio â bwlio
yw trueni na fydden nhw wedi
gwybod amdano’n gynt. Dylai
athro dosbarth neu bennaeth
blwyddyn eich plentyn fod ar
gael a bod yn agored i drafod
materion gyda chi wrth iddynt
godi.

\ Er eich bod chi’n teimlo’n ddig
ac yn emosiynol, ceisiwch beidio
â chynhyrfu. Ceisiwch beidio
â cholli’ch tymer a pheidiwch
â cheisio datrys y broblem i’ch
plentyn. Dydy eich plentyn ddim
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SIARAD AG YSGOL
EICH PLENTYN
Fel rhieni ac oedolion
sy’n gofalu, ein greddf
naturiol yw rhuthro
draw i’r ysgol a mynnu
bod y mater yn cael
ei ddatrys ar unwaith.
Fodd bynnag, gallai
hyn wneud i’ch plentyn
deimlo hyd yn oed yn
fwy bregus a phoeni am
y goblygiadau, fel dial
gan y bwli.
Cofiwch, os nad oeddech
chi’n gwybod bod eich
plentyn yn cael ei fwlio,
mae’n bosibl na fyddai’r
ysgol wedi sylweddoli hynny
chwaith - neu efallai eu bod
wedi clywed adroddiadau
gwrthgyferbyniol am y
digwyddiad. Os nad yw’r
ysgol yn gwybod beth sy’n
digwydd, ni allant wneud
unrhyw beth yn ei gylch.
Ceisiwch osgoi gwneud
unrhyw beth afresymol gan na
fydd hyn yn helpu unrhyw un.
Mae angen sicrhau perthynas
dda rhyngoch chi a’r ysgol i
helpu’r sefyllfa.
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\ Meddyliwch cyn i chi
weithredu a byddwch
yn bwyllog pan fyddwch
chi’n mynd at yr ysgol.
Er eich bod chi’n teimlo’n
ddig ac yn emosiynol,
ceisiwch beidio â chynhyrfu.
Ceisiwch osgoi gwneud
unrhyw beth afresymol.
Ni fydd colli eich tymer yn
cyflawni unrhyw beth ac yn
sicr ni fydd yn helpu eich
plentyn. Trefnwch gyfarfod
gyda Thiwtor Dosbarth
eich plentyn (trafodwch
hyn gyda’ch plentyn yn
gyntaf oherwydd efallai
byddan nhw’n teimlo’n fwy
cartrefol yn siarad gydag
athro penodol) ac eglurwch
beth sydd wedi bod yn
digwydd. Gofynnwch
iddynt ymchwilio ymhellach
i’r mater a sicrhau bod y
bwlio yn stopio.

Os bydd y bwlio yn
parhau:
\ Ysgrifennwch at yr ysgol
i ofyn am gyfarfod gyda
Phennaeth Blwyddyn eich
plentyn a gofyn am gopi o
Bolisi Gwrth-fwlio’r ysgol.
Yn ôl y gyfraith, mae rhaid i
bob ysgol gael un a dylai’r
polisi nodi sut mae’r ysgol
yn anelu at atal ac ymateb i
fwlio. Cadwch gofnod o sut
wnaeth yr ysgol ymdrin â’ch
cwyn a byddwch yn gallu
gwirio’r polisi i weld a yw’r
gweithdrefnau cwyno cywir
yn cael eu dilyn.

\ Yn ystod eich cyfarfod â’r
ysgol, gwnewch nodyn
o’r camau y mae’r ysgol
yn bwriadu eu cymryd.
Gofynnwch i’ch llythyr
gael ei roi ar ffeil ysgol
eich plentyn ynghyd â’r
dystiolaeth o fwlio rydych
chi wedi’i darparu a’r
nodiadau o gamau a
gymerwyd yn y cyfarfod. Os
ydych chi am wirio bod hyn
wedi’i wneud a’i gofnodi’n
gywir, gallwch ofyn am gopi
o ffeil ysgol eich plentyn
ond efallai y bydd yn rhaid i
chi dalu am gostau copïo.
\ Gofynnwch am gyfarfod
dilynol i drafod y
sefyllfa. Os nad ydych
chi’n hapus ag ymateb yr
ysgol, peidiwch â rhoi’r
gorau iddi. Os mae iechyd
emosiynol ac addysg
eich plentyn yn dioddef o
ganlyniad i’r bwlio a bod
yr ysgol yn anwybyddu
hyn, mae gennych hawl i
ddweud eich bod yn credu
bod yr ysgol yn methu yn ei
‘dyletswydd gofal’

Os mae eich plentyn yn
parhau i gael ei fwlio dylech
fynd â phethau ymhellach.
Mae lles ac addysg eich
plentyn yn bwysig ac mae
gan ysgolion ddyletswydd
gofal tuag at eu disgyblion.
Os gadewir i blentyn gael
ei fwlio’n barhaus pan fydd
yr ysgol wedi cael rhybudd
am y broblem, gellid
ystyried bod hynny’n torri’r
ddyletswydd honno.
Gwnewch yn siŵr eich
bod yn dilyn gweithdrefn
gwynion yr ysgol ac yn
cadw copïau o’r holl
ohebiaeth. Ysgrifennwch
lythyr cwyn at y Pennaeth.
Anfonwch gopi at Fwrdd y
Llywodraethwyr. Dylai enw a
chyfeiriad Cadeirydd Bwrdd
y Llywodraethwyr fod ar gael
gan Ysgrifennydd yr Ysgol.
Dylech gynnwys copïau o
unrhyw lythyrau a anfonwyd
o’r blaen i’r ysgol, nodiadau
o gyfarfodydd blaenorol a’r
holl dystiolaeth.
Os na chaiff y gŵyn ei datrys
gan y Llywodraethwyr,
gallwch anfon cwyn
ysgrifenedig at y
Cyfarwyddwr Addysg yn eich
Awdurdod Lleol.
Fel dewis olaf, ysgrifennwch
at yr Ysgrifennydd Gwladol
dros Addysg a Sgiliau
(Lloegr) neu’r Gweinidog
Dysgu Gydol Oes,
Llywodraeth Cymru (Cymru).
Ni fydd yr adrannau hyn
yn ymateb i’ch cwyn nac
yn ymchwilio iddi nes eich
bod wedi cynnig ar bob
llwybr arall yn gyntaf. Gan
fod yr adrannau ar gyfer y
rhai sy’n byw yng Ngogledd
Iwerddon a’r Alban yn

wahanol, gellir dod o hyd i
wybodaeth yn adran y rhieni
ar ein gwefan.
Os ydych chi’n dal yn
anfodlon â’r sefyllfa, efallai
yr hoffech chi ystyried
anfon eich plentyn i ysgol
wahanol. Fodd bynnag, cyn
i chi wneud hyn, gwnewch
yn siŵr bod eich plentyn
yn teimlo’n fwy hyderus.
Os mae eich plentyn yn dal
i fod yn agored i niwed,
gallai eraill sylwi ar hynny yn
yr ysgol newydd a gallai’r
broblem ddechrau eto.
Gallai fod o fudd mawr iddo
ef/hi ddatblygu ei sgiliau a’u
hyder.

Gallwch ddod o hyd i
gymorth a chefnogaeth
bellach ar ein gwefan. Hefyd
ceir templedi o lythyrau i’w
defnyddio pe bai angen i
chi ysgrifennu llythyr cwyn
i’r ysgol.
www.bulliesout.com/needsupport/parents/bullying/
siarad-i’r-ysgol/

Yn ‘Bullying - Don’t Suffer
in Silence, An AntiBullying Pack for Schools’,
dywed y Llywodraeth fod yn
“rhaid i Benaethiaid, yn ôl
y gyfraith, gael polisi i atal
pob math o fwlio ymhlith
disgyblion. Bydd herio
bwlio yn effeithiol yn gwella
diogelwch a hapusrwydd
disgyblion, yn dangos bod
yr ysgol yn gofalu am blant
ac yn ei gwneud yn glir i
fwlis bod yr ymddygiad yn
annerbyniol.
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A YW FY MHLENTYN
YN FWLI?
Does yr un ohonom eisiau
cyfaddef y posibilrwydd
bod eu plentyn yn fwli a
bydd y mwyafrif o rieni yn
meddwl ‘na mae’n amhosib,
dim fy mhlentyn i’, ond mae
pob plentyn yn gallu bod
yn fwli ac os byddwch chi’n
darganfod bod eich plentyn
wedi bod yn bwlio eraill,
dylech ddelio â’r mater.
Cymerwch anadl ddofn,
casglwch fanylion am beth
yn union a ddigwyddodd
a gadewch i’r ysgol wybod
eich bod am weithio gyda’ch
gilydd i gael canlyniad
cadarnhaol.
Er y dylid rhoi digon o help
ac anogaeth iddynt newid,
ni ddylid caniatáu iddynt
barhau i boenydio eraill.
Siaradwch ag athrawon, y
rhai sy’n goruchwylio iard yr
ysgol - po fwyaf o wybodaeth
y gallwch chi ei chael, po
hawsaf fydd darganfod pam
fod eich plentyn wedi bod
yn bwlio eraill a beth ellir ei
wneud yn ei gylch.
Efallai bod eich plentyn yn
ymddwyn fel hyn am reswm
arbennig. Er enghraifft, a
fu unrhyw newid neu darfu
diweddar ym mywyd eich
plentyn? Ydy’ch plentyn yn
cael ei fwlio hefyd?
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Fel rhieni, dylem gofio
bod bwlio yn ymddygiad
annerbyniol ac mae’n bwysig
bod ein plant yn deall hyn.
Mae angen i rieni fod yn
gryf a chymryd camau ar
unwaith (fel ceryddu neu
golli breintiau) os ydyn nhw’n
darganfod bod eu plentyn yn
bwlio rhywun arall.

BETH I’W WNEUD
OS YDY’CH
PLENTYN YN
BWLIO ERAILL
Cydnabod yr
ymddygiad
Eisteddwch i lawr gyda’ch
plentyn, siaradwch yn dawel
a chadarn a gofynnwch
beth ddigwyddodd a pham
mae’n ymddwyn mewn
ffordd benodol. Byddwch yn
wrandäwr da ac osgoi gweld
bai. Mae angen i blant a
phobl ifanc ddeall ei bod hi’n
iawn cyfaddef eu bod nhw
wedi gwneud camgymeriad.
Gofynnwch gwestiynau
i’w helpu i ddeall sut mae
ei ymddygiad yn effeithio
ar eraill: ‘Ydy’r hyn wnest
ti’n dangos parch tuag at
eraill? Wnest ti wneud dolur
i rywun? Fyddet ti’n hoffi i
rywun wneud hynny i ti?”
Eglurwch bwysigrwydd trin
pobl yn deg, gyda pharch.

Canlyniadau
Helpwch eich plentyn i
ddeall ei fod yn atebol am
ei weithredoedd. Mae bwlio
yn ymddygiad annerbyniol
ac mae’n bwysig bod eich
plentyn yn deall hyn. Yn
dibynnu ar yr amgylchiadau,
gallwch ddileu rhywbeth
mae’ch plentyn yn ei fwynhau
fel bod y canlyniad yn un go
sylweddol - fel cymryd ei ffôn
symudol oddi arno am sbel,
cael gwared ar/lleihau amser
gwylio’r teledu neu chwarae
gemau fideo, neu ei atal
rhag mynd i ddigwyddiad
cymdeithasol. Trafodwch
sut deimlad fyddai bod
yn esgidiau’r person arall
i sicrhau ei fod yn deall
yn llawn yr effaith mae ei
ymddygiad wedi’i chael.

Gweithio gyda’r Ysgol
Mae sefyllfaoedd fel hyn
yn gweithio orau pan fydd
staff yr ysgol yn gweld bod
rhieni’n awyddus iawn i
gydweithio i wella’r sefyllfa.
Er bod bwlio yn bwnc
emosiynol, cofiwch gadw’ch
pen - peidiwch â gwylltio
na bod yn amddiffynnol.
Holwch beth yn union
beth mae’ch plentyn wedi’i
wneud ac am ba hyd. Mae
staff yr ysgol yn treulio cryn
amser gyda’u disgyblion ac
yn gweld sut maen nhw’n
ymwneud â’u cyfoedion, gan
sylwi ar batrymau ymddygiad
a chydnabod deinameg yr
ystafell ddosbarth.

Yn dibynnu ar ba mor
ddifrifol yw’r bwlio, gallai’r
ysgol roi cosb i’ch plentyn,
fel:
\ Rhoi rhybudd
\ Cadw i mewn ar ôl ysgol
neu amser egwyl
\ Gwaharddiad parhaol neu
dros dro
Os yw’r digwyddiad
yn ymwneud â thrais,
camdriniaeth neu fynnu
arian, efallai y bydd angen
cynnwys yr heddlu.
Gofynnwch am gopi o Bolisi
Gwrth-fwlio’r ysgol gan y
bydd yn egluro sut fydd yr
ysgol yn ymdrin â’r mater a
pha gymorth sydd ar gael.
Ewch ati i weithio gyda’r
ysgol er mwyn helpu’ch
plentyn i ddysgu sut i
ymddwyn yn adeiladol.
Holwch a oes cymorth
cwnsela neu gefnogaeth
arall ar gael i helpu ac
annog eich plentyn i newid
ei ffordd a rhoi’r gorau
i fwlio. Cadwch mewn
cysylltiad rheolaidd â’r ysgol
i sicrhau bod ymddygiad
eich plentyn yn gwella.

HELPU’R PLENTYN
SY’N BWLIO
Gall rhieni wneud llawer
o bethau er mwyn helpu’r
plentyn i roi’r gorau i fwlio.
Trwy gymryd camau ar
unwaith, gallwch helpu
eich plentyn i ddysgu
ffyrdd newydd o reoli ei
deimladau, pwysau gan
gyfoedion a gwrthdaro
ag eraill. Mynnwch sgwrs i
geisio canfod pam mae’ch
plentyn wedi bod yn bwlio
plant eraill. Ceisiwch ddeall
y rheswm dros ymddygiad
eich plentyn. Efallai ei fod
yn cael trafferth rheoli
emosiynau cryf fel dicter neu
rwystredigaeth neu a fu rhyw
newid neu darfu diweddar
ym mywyd eich plentyn?
Ydy’ch plentyn yn cael ei
fwlio hefyd?
\ Rhowch sicrwydd i’ch
plentyn eich bod yn dal i’w
garu ac nad yw’n ddrwg. Ei
ymddygiad yw’r broblem,
ac fe hoffech ei helpu i
newid ac unioni’r sefyllfa.
Gofynnwch sut mae’n
credu y gallai roi’r gorau
i fwlio. Ym marn eich
plentyn, beth sydd rhaid
ei newid er mwyn iddo fe/
hi newid?
\ Gwrandewch ar yr hyn
sydd gan eraill i’w ddweud
am ymddygiad eich
plentyn. Yna, gwrandewch
ar ochr eich plentyn o’r
stori. Ceisiwch ddeall y
rheswm dros ymddygiad
eich plentyn. A yw eich
plentyn yn cael ei fwlio?
Ai bwlis yw ei ffrindiau?

Efallai ei fod yn cael
trafferth rheoli emosiynau
cryf fel dicter neu
rwystredigaeth
\ Addysgwch empathi.
Eglurwch fod bwlio yn
achosi niwed corfforol,
seicolegol ac emosiynol i
eraill a’i fod yn gallu cael
effaith hirdymor ar bobl.
Mae’n bwysig ei fod yn
sylweddoli’r niwed y gall ei
ymddygiad ei achosi
\ Gweithiwch gyda’ch
plentyn i ddod o hyd i
ffordd i wneud iawn am
y bwlio. Trafodwch sut
deimlad yw cael eich
bwlio. Trafodwch sut y
gallai ymddiheuro i’r
plentyn oedd yn cael ei
fwlio.
\ Ceisiwch ddarganfod a
oes rhywbeth penodol yn
poeni’ch plentyn a’i helpu i
ddatrys y mater.
\ Datblygwch reolau clir
a chyson fel teulu ar
gyfer ymddygiad eich
plentyn. Cofiwch ganmol
eich plentyn am ddilyn
y rheolau, a defnyddio
canlyniadau sydd ddim
yn gorfforol a ddim yn
elyniaethus os yw’n torri’r
rheolau.
\ Dylech osod ffiniau a
therfynau. Os ydy’ch
plentyn yn dangos unrhyw
arwydd o ymddygiad
ymosodol, stopiwch hynny
ar unwaith. Helpwch eich
plentyn i ddod o hyd i
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ffyrdd eraill o ymateb sydd
ddim yn ymosodol
\ Dangoswch i’ch plentyn
beth yw’r gwahaniaeth
rhwng pendantrwydd ac
ymddygiad ymosodol
\ Siaradwch ag ysgol eich
plentyn ac esbonio bod
eich plentyn yn ymdrechu
i newid ei ymddygiad.
Efallai y bydd ganddynt rai
awgrymiadau defnyddiol
\ Eglurwch i’ch plentyn y gall
plant eraill geisio ysgogi
bwli - yn enwedig un sy’n
ceisio newid. Os bydd hyn
yn digwydd, anogwch eich
plentyn i beidio ag ymateb
yn ymosodol a cherdded
i ffwrdd
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Meithrin sgiliau
cymdeithasol ac
emosiynol
Rhowch gyfle i’ch plentyn
feithrin sgiliau ar gyfer
datrys gwrthdaro a thrin
sefyllfaoedd anodd. Mae
dysgu cymdeithasol ac
emosiynol yn cynnwys
hunanymwybyddiaeth,
hunanreolaeth, cadernid,
sgiliau cymdeithasol a
gwneud penderfyniadau
cyfrifol. Chwiliwch am
raglenni ar ôl ysgol a
gweithgareddau allgyrsiol
a allai gynnig lleoliadau
gwahanol a ffyrdd o feithrin
cydberthnasau cadarnhaol.
Bydd gwella’r sgiliau hyn
nawr, tra bod eich plentyn yn

yr ysgol, yn darparu sgiliau
gydol oes.
Y cam cyntaf tuag at newid
yw cyfaddef bod problem
yn bodoli. Rydyn ni i gyd yn
chwarae rhan benodol yn y
cylch sy’n effeithio ar y sawl
sy’n cael ei fwlio yn y pen
draw. Felly, bydd datblygu
ymwybyddiaeth lawnach
o sut gall bwlio godi’i ben,
sut y gellir ei atal a sut y
dylid ymdrin ag ef, yn helpu
dioddefwyr a throseddwyr i
ymwrthod â’r cylch bwlio.

MYTHAU
BWLIO
Os byddwch chi’n trafod bwlio,
efallai y bydd ffrindiau a
pherthnasau yn dweud rhai o’r
pethau canlynol wrthych. Efallai
eu bod nhw’n llawn bwriadau da,
ond maen nhw’n anghywir. Dyw
bwlio BYTH yn beth da. Mae’n
niweidiol i bawb sy’n gysylltiedig.
Mae bwlio yr un peth â
gwrthdaro...
Anghywir. Ymddygiad ymosodol sy’n
golygu anghydbwysedd grym neu gryfder
yw bwlio. Yn aml, mae’r achos o fwlio yn
ailddigwydd dros amser. Mae gwrthdaro’n
creu drwgdeimlad neu atgasedd rhwng
dau neu fwy o bobl. Er y gall unrhyw ddau
berson fod mewn gwrthdaro â’i gilydd
(neu anghytundeb neu ffeit), dim ond pan
mae anghydbwysedd pŵer y mae bwlio’n
digwydd - lle mae un person yn cael
trafferth amddiffyn ei hun.

Rhywbeth corfforol yw bwlio yn
bennaf...
Efallai mai bwlio corfforol yw’r hyn sy’n
dod i’r meddwl gyntaf pan fydd oedolion
yn meddwl am fwlio. Er hynny, bwlio
geiriol (e.e. galw enwau, sylwadau cas)
yw’r math mwyaf cyffredin o fwlio - i
ferched a merched fel ei gilydd. Hefyd,
mae’n gyffredin i bobl ifanc fwlio ei
gilydd drwy unigedd cymdeithasol (e.e.
anwybyddu neu adael plentyn allan ar
bwrpas).
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Nid yw bwlio’n ddifrifol.
Mater o ‘blant yn bod
yn blant’ yw e...
Mae bwlio’n gallu bod yn
beth difrifol iawn. Gall bwlio
effeithio ar les corfforol,
emosiynol, academaidd a
chymdeithasol y sawl sy’n
dioddef. Mae plant sy’n cael
eu bwlio yn fwy tebygol
na phlant eraill o fod â
hunan-barch is a chyfraddau
uwch o iselder, unigrwydd,
gorbryder a meddyliau
hunanladdol. Hefyd,
maen nhw’n fwy tebygol
o fod eisiau osgoi mynd
i’r ysgol ac mae ganddynt
gyfraddau absenoldeb uwch.
Dangosodd ymchwil yn 2017
gan Ditch the Label fod 37%
o’r rhai a gafodd eu bwlio
wedi datblygu gorbryder
cymdeithasol, 36% wedi
datblygu iselder, 23% yn
hunan-niweidio a 24% wedi
cael meddyliau hunanladdol.
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Does dim bwlio yn
ysgol fy mhlentyn i...

Mae bwlio yn ‘meithrin
cymeriad’...

Er bod bwlio yn fwy cyffredin
mewn rhai ysgolion nag
eraill, gall ddigwydd yn
unrhyw le. Mae ymchwil yn
dangos bod dros hanner
plant a phobl ifanc y DU yn
dweud eu bod yn cael eu
bwlio yn yr ysgol.

Nid adeiladu cymeriad
yw bwlio. Mae’n gam-drin
corfforol ac emosiynol. Gall
bwlio niweidio hunan-barch
unigolyn gan ei wneud yn
ddrwgdybus.

Dywedwch wrtho am
daro’r bwli yn ôl - yn
galetach...
Mae bwlis yn tueddu i fod
yn fwy o faint na’r dioddefwr.
Gall annog eich plentyn i
‘daro’n ôl’ achosi iddo gael
ei frifo’n wael. Hefyd, mae
taro’n ôl yn cyfleu’r neges
bod trais ac ymddygiad
ymosodol yn dderbyniol.

Bydd rhaid iddo ddysgu
sefyll drosto’i hun...
Mae’r rhan fwyaf o blant
wedi cyrraedd pen eu
tennyn erbyn iddyn nhw
gyfaddef bod rhywun yn eu
bwlio. Pe gallent fod wedi
delio â’r bwlio, byddent
wedi gwneud hynny. Nid
arwydd o wendid yw estyn
am gymorth a chefnogaeth,
ond cydnabyddiaeth na
allant ddelio â’r sefyllfa ar eu
pennau eu hunain.

Mae taro a chicio’n
gwneud llawer mwy o
ddolur na galw enwau...
BMae cleisiau’r holl gicio
a dyrnu yna’n pylu dros
amser, ond mae’r creithiau
emosiynol yn sgil yr holl alw
enwau yn gallu para am byth.
Mae oedolion o bob oed
yn aml yn dweud wrthym
eu bod yn dal i allu cofio
gwatwar eu bwlis.

Tipyn o dynnu coes yw
e, nid bwlio...
Mae llinell denau iawn rhwng
herian a bwlio. Unwaith y
bydd unigolyn wedi’i frifo
gan dynnu coes, nid dim ond
ychydig o hwyl yw e mwyach
a dylid ei atal.

PAM MAE RHAI POBL YN
BWLIO ERAILL?
Nid yw bwlis yn
ymddangos o nunlle.
Mae ymchwil wedi
dangos, er bod rhai
bwlis yn tueddu i gael
anhawster gwneud
ffrindiau, eu bod yn
ennill rhywfaint o
boblogrwydd a statws
cyfoedion am eu
gweithredoedd. Efallai
y byddant yn gweld
bwlio fel ffordd o fod
yn boblogaidd, neu
ymddangos yn galed
ac wrth y llyw.

Mae rhai’n bwlio naill ai i
gael sylw neu wneud i bobl
eraill eu hofni nhw. Efallai
bod eraill yn eiddigeddus
o’r sawl y mae’n ei fwlio.
Hwyrach eu bod hyd yn oed
yn cael eu bwlio eu hunain.
Efallai na fydd rhai bwlis yn
deall pa mor anghywir yw eu
hymddygiad na sut mae’n
gwneud i’r sawl sy’n cael ei
fwlio deimlo.
Mae ymchwil yn dangos
bod y rhai sydd wedi’u bwlio
ddwywaith yn fwy tebygol
o fynd ymlaen i fwlio eraill.
Yn aml fe’i defnyddir fel
mecanwaith amddiffyn
ac mae pobl yn tueddu i
gredu y byddant, drwy fwlio
eraill, yn saffach rhag cael
eu bwlio eu hunain. Yn wir,
mae’n dod yn gylch dieflig
o ymddygiadau negyddol
(ymchwil gan Ditch the
Label).

Mae llawer o fwlis wedi cael
profiad gwael eu hunain
neu’n teimlo’n anhapus a/
neu’n ansicr gyda’u bywydau.
Yn aml, maen nhw’n profi
teimladau o gael eu gwrthod
gan yr union bobl a ddylai
eu caru’n ddiamod. Maen
nhw hefyd yn llawer mwy
tebygol o ddod o aelwydydd
treisgar gyda chryn ddadlau
ac ymladd. Er nad yw’n
esgusodi’r hyn maen nhw’n
ei wneud, maen nhw’n
defnyddio bwlio fel dull o
ymdopi ac weithiau mae
deall eu cefndir yn gallu
helpu’r sefyllfa a golygu bod
y bwli’n cael y cymorth sydd
ei angen arno i newid ei
ymddygiad.
Mae bwlio fel problem
ddibyniaeth. Mae bwlis yn
mynd yn ddibynnol neu’n
‘gaeth’ i’r pŵer a’r rheolaeth
sydd ganddyn nhw dros
eraill.

Mae rhagor o
wybodaeth ar
gael dan adran
Get Involved ein
gwefan
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BWLIO AR-LEIN AC
E-DDIOGELWCH
Bwlio ar-lein (seiberfwlio)
– ystyr hyn yw defnyddio
technolegau gwybodaeth
a chyfathrebu i arddangos
ymddygiad bwriadol,
ailadroddus a gelyniaethus
i frifo, aflonyddu ar neu
niweidio eraill.
Wrth i ni addasu i gynnydd
technolegol a newidiadau
mewn agweddau ac
ymddygiadau, mae bwlio
ar-lein yn faes sy’n newid yn
gyson.
Mae pobl ifanc yr 21ain
ganrif yn rhan o fyd
sydd wedi’i gysylltu’n
gymdeithasol drwy’r
amser. Mae’r cyfryngau
cymdeithasol yn cynrychioli
math newydd o berthynas ar
gyfer cenhedlaeth heddiw,
lle mae cysylltiad byd-eang
wedi dod yn norm. Mae pobl
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ifanc heddiw wedi’u geni i
fyd o dechnoleg uwch, ac
nid yw hynny’n iawn. Mae’r
hawl a’r gallu i ddefnyddio
technoleg yn ymddangos
mewn sawl modd, sy’n
llawer uwch na defnydd y
rhan fwyaf o oedolion, gyda
phobl ifanc yn cyfathrebu,
cymdeithasu, rhwydweithio
a chreu trwy, ac oherwydd,
technoleg. Ond gyda
hawliau daw cyfrifoldebau
ac wrth i rieni ac addysgwyr
ddarparu a hyrwyddo’r
defnydd o dechnoleg, mae’r
cyfrifoldebau a ddaw gyda’r
hawliau hynny’n cael eu
hesgusodi a’u hanghofio.
Mae’n hawdd cam-drin
a chamddefnyddio
technoleg ac os ydych chi’n
caniatáu i’ch plant gyrchu a
defnyddio’r offer hyn, rhaid
i chi sicrhau eu bod yn eu

defnyddio’n ddiogel ac yn
barchus.
Mae’r cynnydd diweddar
mewn achosion o fwlio
ar-lein yn amlygu’r ffyrdd
peryglus a niweidiol o drin
technolegau i aflonyddu ar
neu ddiraddio eraill. Mae’n
bosibl i lawer o bobl fod yn
dyst i achos o fwlio ar-lein.
Mae’r ffenomenon cymharol
newydd o rywbeth yn ‘troi’n
feiral’ yn disgrifio’r ffordd y
gellir defnyddio’r rhyngrwyd
i ledaenu gweithred o fwlio i
filoedd, hyd yn oed miliynau
o bobl. Mae’r cyfryngau’n
llawn achosion proffil uchel
o bobl ifanc yn cyflawni
hunanladdiad ar ôl dioddef
bwlio ar-lein, ac wedyn eu
cywilydd yn cael ei ledaenu.
Mae’n brawf clir o ba mor
beryglus y gall bwlio ar-lein
fod.

Mathau o fwlio ar-lein
Mae llawer o fathau o
ymddygiad bwlio ar-lein –
a phob un yn cael effaith
ddinistriol ar yr unigolyn.
Dyma restr o rai ohonyn nhw
- mae rhagor o wybodaeth
ar gael dan adran rhieni ein
gwefan.
\ E-bost: Anfon negeseuon
e-bost bygythiol neu
frawychus.
\ Negeseuon testun: Anfon
negeseuon bygythiol neu
frawychus.
\ Safleoedd rhwydweithio
cymdeithasol: Postio
sylwadau niweidiol ar
broffil rhywun, hoffi/rhannu
sylwadau niweidiol am
berson arall, creu proffil
ffug
\ Gwe-sgwrs: Dweud
pethau cas mewn gwesgwrs a thrwy negeseuon
gwib
\ Chwarae gemau
cyfrifiadur: Mynd yn griw
ag eraill a throi yn erbyn
chwaraewr arall neu ei
eithrio
\ Ffonau: Gwneud galwadau
ffug, anfon negeseuon
testun a lluniau cas
\ Gwe-gamerâu: Gwneud
i bobl wneud pethau ar
we-gamerâu sy’n peri gofid
iddyn nhw
\ Fforymau: Mynd yn griw
ag eraill a throi yn erbyn
rhywun, eithrio rhywun,
gwneud sylwadau cas
\ Trolio: math o abwydo
ar-lein sy’n golygu anfon
sylwadau difrïol a niweidiol
ar draws pob llwyfan
cyfryngau cymdeithasol.

Bwlio ar-lein: Y
gwahaniaethau
\ Gall fod yn anoddach
dianc. Does dim modd
mynd adref i ddianc
rhag bwlis iard chwarae
bellach, gan fod pobl ifanc
wedi’u hamgylchynu gan
dechnoleg. Mae’r rhan
fwyaf yn cario ffôn symudol
gyda nhw’n gyson ac yn
gaeth i’w cyfrifiadur yn aml
\ Gellir lledaenu deunydd
yn gyflym iawn. Unwaith
y bydd llun yn cael ei
dynnu gyda chamera ffôn
symudol, neu neges yn
cael ei phostio ar-lein,
gellir ei hanfon ar unwaith
at ddwsinau o bobl mewn
chwinciad – dim ond digon
o amser i bwyso ychydig
fotymau. Gallai’r ysgol neu’r
ardal gyfan ddod i wybod
am sibrydion neu glecs
dieflig cyn pen dim.
\ Gall deunydd aros ar y
Rhyngrwyd am byth. Nid
yw’r rhan fwyaf o bobl ifanc
yn sylweddoli, unwaith y
bydd deunydd yn cael ei
bostio ar-lein, y gellir ei
golli am byth. Hyd yn oed
os caiff eitem, fel ffotograff,
ei thynnu o’r Rhyngrwyd,
efallai ei bod eisoes wedi’i
chopïo, ei lawrlwytho neu ei
hanfon ymlaen gannoedd o
weithiau.
\ Mae bwlis yn gallu
bod yn fwy niweidiol
a chreulon yn y byd
rhithwir oherwydd eu
bod yn credu eu bod yn
ddienw. Gall natur bwlio
ar-lein greu ymdeimlad ffug
o anhysbysrwydd lle mae
bwlis yn teimlo na chânt
byth eu dal, sy’n golygu eu
bod yn dweud a gwneud

pethau llawer mwy creulon
nag y byddent mewn
‘bywyd go iawn’.

Beth ddylwn i ei wneud
os yw fy mhlentyn yn
cael ei fwlio ar-lein?
\ Siaradwch â’ch plentyn
a gwrando arno. Holwch
yn union beth sydd wedi
digwydd ac ers pryd.
\ Mae’n ddigon posib y bydd
yr achos o fwlio yn digwydd
yn yr ysgol, felly gwnewch
apwyntiad gyda’r ysgol i
drafod y broblem.
\ Ewch ati i rwystro’r sawl sy’n
bwlio eich plentyn ar-lein
\ Yn dibynnu ar ba mor
ddifrifol mae’r achos o fwlio
ar-lein wedi effeithio ar eich
plentyn, efallai yr hoffech
drefnu apwyntiad gyda
chwnselydd neu therapydd
sy’n gallu ei helpu i weithio
drwy’r hyn sydd wedi
digwydd.
\ Anogwch eich plentyn i
ddiffodd y cyfrifiadur neu’r
ddyfais, a chymryd seibiant.
\ Cadwch gofnod o
negeseuon neu luniau.
Efallai y bydd eu hangen
arnoch er mwyn i’r Heddlu,
ISP neu’r cwmni ffôn
symudol olrhain y bwli.
\ Rhowch fesurau ar waith
i geisio atal hyn rhag
digwydd eto. Sefydlwch
reolaethau preifatrwydd ar
y cyfryngau cymdeithasol
i atal y bwli rhag cysylltu
â’ch plentyn. Anogwch y
plentyn i siarad â chi cyn
i fân broblemau fynd o
ddrwg i waeth.
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CYNGHORION CYFFREDINOL
I GADW’CH PLENTYN YN
DDIOGEL AR-LEIN
\ Gan nad oes gan blant o
dan 10 oed y sgiliau meddwl
beirniadol i fod ar-lein ar eu
pennau eu hunain, dylech
eistedd gyda nhw a chadw
llygad ar eu gweithgareddau
ar-lein tan eu bod yn 10
oed. Gwnewch yn siŵr mai
dim ond gwefannau rydych
chi wedi’u dewis mae’r
plentyn yn ymweld â nhw
a gwnewch yn siŵr bod y
plentyn yn gwybod na ddylai
byth ddatgelu gwybodaeth
bersonol ar-lein.

Gwefannau rhwydweithio cymdeithasol

SLlwyfannau ar-lein sy’n galluogi pobl i gysylltu ag eraill a chreu
rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein gyda’r rhai sy’n rhannu
diddordebau personol neu yrfaol tebyg, gweithgareddau,
cefndir neu gysylltiadau bywyd go iawn yw gwefannau
rhwydweithio cymdeithasol. Maen nhw’n gallu arwain at
gyfeillgarwch neu berthynas ramantus, neu gysylltiadau busnes.
Er bod nodweddion pob safle rhwydweithio cymdeithasol yn
wahanol, mae pob un yn eich galluogi i ddarparu gwybodaeth
amdanoch eich hun ac yn cynnig dull o gyfathrebu.

Er nad yw’r rhan fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r safleoedd hyn
yn fygythiad, mae rheibwyr neu bobl ddrwg yn cael eu denu
at y safleoedd oherwydd eu bod mor hygyrch a’r ffaith bod
cymaint o wybodaeth bersonol ar gael. Gall pobl ddrwg ar-lein
feithrin perthynas â pherson ifanc ar-lein a’i ddarbwyllo wedyn
\ Yn hytrach na chael eu cyfrif i gyfarfod. Gellir defnyddio’r wybodaeth bersonol hefyd i
e-bost eu hunain, dylai plant ddechrau bwlio ac aflonyddu ar-lein.
ifanc rannu cyfeiriad e-bost
Mae’r tabl isod yn dangos canllaw cyfyngiadau oedran
teuluol. Wrth i blentyn fynd
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol:
yn hŷn ac eisiau mwy o
annibyniaeth, gallwch roi
Twitter
WhatsApp
cyfeiriad e-bost ei hun iddo.
Facebook
\ Os ydy’ch plant yn
Instagram
defnyddio gwefannau
Pinterest
Vine
Google+
rhwydweithio cymdeithasol,
Tumblr
Tinder
gwnewch yn siŵr nad yw eu
Reddit
proffiliau’n cynnwys unrhyw
Snapchat
wybodaeth bersonol a ddim
YouTube*
Secret
yn postio llawer o luniau.
Keek
Peeks Social
Foursquare
\ Gofalwch fod y gosodiadau
WeChat
yn breifat ac nad oes modd
LinkedIn
Kik
iddyn nhw gael eu ‘tagio’ yn
Flickr
negeseuon pobl eraill.

13
14

16
17
18

*13 with parental consent

Er bod cyfyngiadau oedran ar y safleoedd hyn, gall plant
gamliwio eu hoedran er mwyn ymuno. Drwy addysgu plant am
ddiogelwch ar y we, bod yn ymwybodol o’u harferion ar-lein a’u
llywio i wefannau addas, gall rhieni sicrhau bod eu plant yn dod
yn ddefnyddwyr diogel a chyfrifol.
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Cefndir BulliesOut
Cafodd BulliesOut ei
sefydlu ym mis Mai
2006, ac mae’n un o
elusennau gwrth-fwlio
mwyaf ymroddedig
ac uchelgeisiol y DU.
Rydym yn cyflwyno
gwaith o fri ar hyd
a lled y DU, a bob
blwyddyn, trwy gyfrwng
ein gwaith gydag
ysgolion, lleoliadau
ieuenctid a’r gweithle,
rydym yn darparu
addysg, hyfforddiant,
ymwybyddiaeth a
chymorth i blant,
pobl ifanc, rhieni,
addysgwyr a gweithwyr
proffesiynol.

Addysg

Ymwybyddiaeth

Drwy ein gweithdai arloesol,
rhyngweithiol rydym yn
defnyddio ein profiad, ein
hegni a’n brwdfrydedd i godi
ymwybyddiaeth, atal, meithrin
empathi, cyfeillgarwch a
pherthnasoedd cadarnhaol
rhwng cyfoedion - y cyfan yn
hanfodol i greu amgylchedd
sy’n meithrin lle gall pobl ifanc a
staff ffynnu.

Er bod bwlio’n destun trafod
rheolaidd, mae llawer yn
ei gamddeall hefyd. Drwy
sgyrsiau a chyflwyniadau, rydym
yn helpu pobl i ddatblygu
ymwybyddiaeth lawnach o sut
beth yw bwlio, sut y gellir ei atal
a sut i fynd i’r afael ag e - pethau
fydd yn helpu’r dioddefwyr a’r
drwgweithredwyr i gefnu ar y
cylch dieflig hwn.

Hyfforddiant

Cymorth

Mae BulliesOut yn cynnig
cyrsiau hyfforddi unigryw
a rhyngweithiol ar gyfer
gweithwyr ieuenctid,
gweithwyr addysg proffesiynol
a’r gweithle. Gallwn roi
hyfforddiant mewn canolfan
neu ei ddarparu’n fewnol.
Gallwn deilwra hyfforddiant
i ddiwallu anghenion eich
buddiolwyr, gan drin a thrafod
pob math o themâu mentora a
gwrth-fwlio.

Mae angen cymorth ac offer
ymarferol penodol ar blant a
phobl ifanc sydd naill ai’n cael
eu bwlio neu sy’n bwlio, i symud
y tu hwnt i’r sefyllfa maen nhw
ynddi.
Rydyn ni’n wasanaeth amser
cyfyngedig sy’n rhoi cryn
bwyslais ar ganfod atebion ac
sy’n darparu yn union hynny.
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SUT ALLWCH CHI’N HELPU NI
• Gwirfoddoli gyda ni
• Codi arian i ni
• Cyfrannu
• Nawdd corfforaethol
• Dod yn aelod
Mae rhagor o wybodaeth ar gael dan adran
Get Involved ein gwefan www.bulliesout.com
e:

mail@bulliesout.com
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