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Annwyl riant/gwarchodwr 

Arferion cyfarfodydd MS Teams 
 

Yn dilyn cyfarfodydd fideo byw yr wythnos hon, hoffwn ddiolch i chi am y nifer oedd wedi cwrdd 
gyda’i staff. Braf oedd gweld cymaint o wynebau hapus a chyfarwydd yn gwneu nôl ar y staff. 
 

Yn dilyn hyn, carwn atgoffa disgyblion a rhieni o'r angen i gadw at reolau sylfaenol wrth gymryd rhan 
mewn sesiynau fideo byw / cyfarfodydd Teams. Mae yna nifer o fanteision wrth ddefnyddio’r ffordd 
yma o addysgu, ond hefyd mae’n rhaid ystyried y risg a’r goblygiadau o ran diogelu staff a disgyblion. 
O ganlyniad i hyn, rydym wedi cynhyrchu rheolau er mwyn diogelu pawb.  
 

Oherwydd natur y galwadau byw, mae’n rhaid i ni ddilyn rheolau llym er mwyn diogelu pawb, boed 
yn staff, disgyblion neu rieni. Gofynnwn i bob rhiant ddarllen a thrafod y rheolau hyn gyda’u plant 
cyn ymuno gyda’r alwad byw. 

 

Cyn yr alwad: 

 Bydd yr athro dosbarth yn cysylltu dros tecst gyda manylion yr alwad e.e. dyddiad, amser, 
pwrpas. 

 Defnyddio platfform Dysgu Hwb yn unig er mwyn cynnal yr alwad drwy Microsoft Teams. 

 Bydd dau aelod o staff yn ran o’r fidio byw. 

 Sicrhau bod eich plentyn wedi gwisgo’n addas. Nid yw gwisgo gŵn-nos / pyjamas yn briodol 
wrth fynychu cyfarfod. 

 Sicrhewch bod oedolyn yn bresennol, rydym yn argymell bod gan eich plentyn gwmni yn yr 
ystafell ac nid ar ei ben/phen ei hun. 

 Disgwylir ymddygiad gorau (fel petai ein bod ni mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol). 

 Byddwch yn brydlon 

 Lleolwch eich hun mewn ystafell briodol, gyda desg neu fwrdd petai’n bosib, e.e. nid ystafell 
wely. 

 Distawch eich meicroffon fel nad yw eraill yn clywed unrhyw synau yn y cefndir;  

 Codwch eich llaw rithwir os ydych yn dymuno siarad neu ofyn cwestiwn;  

Yn ystod yr alwad: 

 Athro dosbarth i gyflwyno rheolau i’r galwad byw. 

 Esbonio pwrpas y galwad byw i’r disgyblion (gan amlaf i gyflwyno tasg, trafod gwaith). 

 Bydd yr alwad byw drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Sgwrs rhwng y plentyn a’r athro yn unig fydd yr alwad, gofynnwn yn garedig i rieni gysylltu 
gydag athro dosbarth drwy alwad ffôn i’r ysgol neu ebost os oes gennych gwestiwn. Mae 
angen i’r disgyblion deimlo yn ddiogel ac iddynt deimlo fel eu bod mewn ystafell ddosbarth 
yn ystod yr alwad. 
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 Os oes digwyddiad neu ddatgeliad yn digwydd yn ystod yr alwad byw – bydd yr alwad yn 
gorffen yn syth. Mae gan yr athro hawl i orffen yr alwad ar unrhyw adeg os oes pryder o ran 
diogelu. 

Ar ôl yr alwad: 

 Bydd yr athro dosbarth yn cadw cofrestr o bwy oedd yn bresennol yn y cyfarfod, ac yn 
uwchlwytho i’r Uwch Dîm Rheoli. 

 Bydd yr athro dosbarth yn cysylltu gydag Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli os oes ganddynt bryder 
am ddisgybl. 

 

Mae’r poster yma yn addas i blant ac mae’n cynnwys yr awgrymiadau  isod.  

 

 
 

Diolch i chi eto am eich cydweithrediad, ac cefnogaeth mewn amgylchiadau heriol iawn. Pe bai 
gennych unrhyw gwestiynau, neu angen cymorth, codwch y ffôn neu ebostiwch yr ysgol. 

 

Yn ddiffuant 

Mrs Christine Evans  

 

  

 

 


