
  

                                         

Ysgol Tremeirchion  
Tremeirchion     
Llanelwy                 
Sir Ddinbych                               
LL17 OUN               
Ffôn: 01745  710328 

                                            Ysgol Tremeirchion 

                                                 Tremeirchion 
                                                      St. Asaph 
                                                 Denbighshire 
                                                     LL17 OUN 
                                       Tel: 01745  710328

                                                              Ebost:ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk 

                                                            Email:  ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk 

                                                                 Gwefan / Website: ysgoltremeirchion.cymru 

 

YSGOL GWIRFODDOL REOLEDIG TREMEIRCHION 
                                                                                  Mr Gethin H Jones 

  Pennaeth / Headteacher 

 
04.10.2021 
 
Annwyl Riant/Gofalwr 
Ynghylch: Rhaglen ar-lein yr NSPCC - Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. 
 
Mae'n bleser gen i roi gwybod ichi y byddwn ni’n cymryd rhan yn rhaglen ar-lein yr NSPCC - Cofia 
ddweud. Cadwa'n ddiogel. y tymor hwn.  Mae’r rhaglen yn cynnwys gwasanaeth ar-lein a 
gweithgareddau dosbarth cysylltiedig.  Mae Cofia ddweud. Cadwa'n ddiogel. yn rhaglen ddiogelu 
sydd ar gael i bob ysgol gynradd yn y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel.  Mae’n ceisio helpu 
plant i ddeall yr holl wahanol fathau o gam-drin ac i adnabod yr arwyddion o gam-drin a hynny 
mewn ffordd addas i blant. Mae’r plant yn cael eu dysgu i siarad os oes rhywbeth yn eu poeni, unai 
gydag oedolion y gellir ymddiried ynddyn nhw neu gyda Childline. 
 
Yn y gwasanaethau ar-lein mae negeseuon Cofia ddweud. Cadwa'n ddiogel. yn cael eu cyflwyno 
mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol gyda chymorth eu masgot Buddy ynghyd ag ymddangosiadau 
arbennig gan Ant a Dec.   
 
Rydyn ni wedi astudio cynnwys y deunyddiau ac rydyn ni’n hyderus iawn eu bod yn addas i blant 
ysgol gynradd. Erbyn diwedd y rhaglen, rydyn ni’n sicr y bydd y plant yn teimlo eu bod wedi cael eu 
grymuso – ac yn gwybod sut gallant ddweud a chadw’n ddiogel.  
Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Cofia ddweud. Cadwa'n ddiogel. ewch i wefan yr 
NSPCC www.nspcc.org.uk/speakout neu fe fyddwn i’n falch o drafod unrhyw gwestiynau sydd 
gennych chi. 
 
Gwasanaeth wedi ei addasu i'w ddefnyddio gartref 
Mae'r NSPCC hefyd wedi datblygu fersiwn wedi ei haddasu o'r gwasanaeth i rieni/gofalwyr ei 
ddefnyddio gartref gyda'u plant. Gellir dod o hyd iddo yma: www.nspcc.org.uk/keeping-children-
safe/support-for-parents/safety. Gyda chymorth enwogion, mae'r ffilm yn canolbwyntio ar sut gall 
plentyn gael cymorth os oes ganddo ofnau neu bryderon. 
I ategu'r gwasanaeth, mae adnoddau y gellir eu defnyddio i hwyluso trafodaeth bellach wrth wneud 
gweithgareddau gyda'ch plant. Mae'r rhain yn cael eu cynnal ar wefan NSPCC 
www.nspcc.org.uk/activities.   
Gwefan o dan 12 Childline 
Mae gan Childline wefan gyda chyngor addas i oedran ar gyfer plant ysgolion cynradd ar bynciau fel 
bwlio.  Mae yno gemau ac adnoddau rhyngweithiol hefyd. Gall eich plentyn ymweld â’r wefan 
www.childline.org.uk/kids. 
Os hoffech gael gwybod rhagor am waith yr NSPCC, neu edrych ar yr amrywiaeth o wybodaeth a 
chyngor sydd ar gael i rieni a gofalwyr, ewch i’w gwefan www.nspcc.org.uk/parents. 

Siarad PANTS gyda’ch plant 

Mae siarad PANTS yn sgwrs syml i helpu i gadw eich plentyn yn ddiogel rhag camdriniaeth rywiol.  O 
P hyd at S, mae pob llythyren o PANTS yn rhoi rheol syml ond gwerthfawr a all helpu i gadw'ch 
plentyn yn ddiogel.  Gallwch ddarganfod mwy a lawrlwytho'r adnoddau am ddim yn 
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www.nspcc.org.uk/pants.   
Mae Penguin a Ladybird wedi partneru gyda'r NSPCC i greu llyfr Pantosorws newydd sbon wedi'i 
anelu at blant 4 - 8 oed.  Mae copïau o’r llyfr ar werth, naill ai yn rhai o siopau Matalan ac ar-
lein, yn rhai o siopau SPAR neu yn https://shop.nspcc.org.uk/  Mae llyfr cyntaf erioed yr NSPCC 
sydd wedi cael ei gyllido’n dorfol ar gael yn Saesneg, a bydd hefyd yn sicrhau bod y cynnwys ar gael 
yn Gymraeg. Bydd yr holl elw a gawn o werthu’r llyfr hwn yn cefnogi’r NSPCC. 
Cefnogwch ni wrth i chi siopa 
Efallai fod gennych chi ddiddordeb hefyd yn yr eitemau BUDDY newydd sydd ar gael yn siop yr 
NSPCC yn https://shop.nspcc.org.uk/collections/buddy sy’n anrhegion perffaith i blant – ac mae’r 
holl elw’n mynd at helpu i gadw plant yn ddiogel. 
 
Yn gywir, 
 
Elinor Wyn Ellis 
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