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FFURFLEN CANIATÂD RHIANT/GWARCHODWR 
 

 
Annwyl Riant/Warchodwr, 
 
Mae’r ysgol wedi dewis eich plentyn i gymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC 2013-
14. Prosiect yw hwn a gynhelir yn yr ysgol gyda chymorth y BBC. Gallwch ddarllen mwy am y 
prosiect ar  www.bbc.co.uk/schoolreport 
 
Pwrpas y llythyr hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y prosiect a gofyn am eich caniatâd i’ch 
plentyn gymryd rhan.   
 
Cefndir Bwletin Ysgol Newyddion BBC 
 
Mae Bwletin Ysgol Newyddion BBC yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 11-16 oed yn y DU i lunio’u 
hadroddiadau newyddion eu hunain ar gyfer cynulleidfa go wir. 
 
Gan ddefnyddio cynlluniau a deunyddiau gwersi o wefan www.bbc.co.uk/schoolreport a 
gyda chymorth staff y BBC, gall athrawon helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau 
newyddiadurol a dod yn Ohebwyr ar gyfer y Bwletin Ysgol. 
 
Ym mis Mawrth, bydd nifer o ysgolion yn cymryd rhan yn y Diwrnod Newyddion blynyddol a 
phawb ar yr un pryd yn cynhyrchu adroddiadau newyddion ar fideo, sain a rhai’n seiliedig ar 
destun, ac yna’u cyhoeddi ar wefan yr ysgol y bydd y BBC yn gallu lincio iddi hi. Cynhelir y 
Diwrnod Newyddion nesaf Ddydd Iau, Mawrth 27 2014.  
 
Mae’r BBC hefyd yn bwriadu darlledu adroddiadau am weithgareddau plant mewn rhai 
ysgolion. Mae hyn er mwyn i’r cyhoedd yn y DU weld a chlywed am y newyddion y mae’r 
plant yn ei ystyried yn bwysig ac fel y gall ysgolion eraill dddoi wyboda am y prosiect.  
 
Felly, wrth gytuno i’ch plentyn gymryd rhan, rydych yn cytuno bod eu gwaith neu eu llais neu 
eu llun yn ymddangos ar dudalennau’r wefan ond hefyd, o bosib, ar radio’r BBC, ar y teledu 
neu mewn dulliau eraill hefyd. Mae’r ysgol wedi cytuno i sicrhau mai enwau cyntaf y plant fydd 
yn cael eu defnyddio er mwyn helpu i ddiogelu pwy ydyn nhw. 
 
Bydd yr ysgol yn parhau i fod yn gyfrifol am les eich plentyn tra bo nhw’n rhan o’r prosiect ac 
yn sicrhau y bydd aelod o staff bob amser gyda’r plant sy’n cymryd rhan yn y prosiect. 
 
 
Telerau ymglymiad plant 
 
Ceir telerau ac amodau ymglymiad plant ar dudalen olaf y llythyr hwn. Ni chaniateir i’ch 
plentyn gymryd rhan onibai bod y ffurflen hon wedi’i llofnodi a’i dychwelyd i’r Ysgol.  
 
 

http://www.bbc.co.uk/schoolreport


  

Mewn rhai achosion, mae ysgolion yn cydweithio ar y prosiect gyda sefydliadau eraill e.e. 
ysgolion lleol eraill. Cysylltwch yn uniongyrchol â’ch ysgol os ydych am wybod a fyddan nhw’n 
cydweithio fel hyn gyda phartneriaid eraill. 
 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu lles y plant a’r bobl ifanc y mae’n gweithio gyda nhw a 
chynhelir y Bwletin Ysgol yn ôl Polisi Diogelu Plant y BBC a’r Canllawiau Golygyddol i sicrhau 
bod hyn yn digwydd.  Cewch ragor o wybodaeth am Bolisi Diogelu Plant y BBC ar: 
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_prot
ection.html 
a’r Canllawiau Golygyddol ar: 
www.bbc.co.uk/editorialguidelines  
 
Os hoffech i’ch plentyn gymryd rhan, llofnodwch y ffurflen amgaeedig a’i dychwelyd i’r ysgol. 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder, croeso i chi gysylltu â’r ysgol. 
 
Diolch am roi eich caniatâd – dylai fod yn gryn hwyl ac yn brofiad dysgu da i’r disgyblion sy’n 
cymryd rhan.  
 
Yn gywir, 
 
Helen Shreeve 
Golygydd, Bwletin Ysgol Newyddion BBC  
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Ffurflen Caniatâd Rhiant, Bwletin Ysgol Newyddion BBC 2013-2014 
I’w gadw ar ffeil gan yr ysgol – peidiwch â’i anfon at y BBC 

 

WNEWCH CHI LANW’R FFURFLEN ISOD A’I LLOFNODI, OS GWELWCH YN DDA 
 

 Rwyf yn rhoi caniatâd i’m plentyn i gymryd rhan ym mhrosiect Bwletin Ysgol Newyddion BBC 

 Rwy’n deall y bydd fy mhlentyn, wrth gymryd rhan, yn cyfrannu, yn darparu neu’n ymddangos 

mewn deunydd ysgrifenedig, sain neu awdio-weledol allai gael ei gyhoeddi mewn amrywiol 

ddulliau gan ysgol fy mhlentyn a’r BBC. 

 Rwy’n deall ac yn cytuno y gall y BBC recordio a/neu dynnu llun o fy mhlentyn tra bod nhw’n 

cyflawni gweithgareddau ar gyfer y Bwletin Ysgol. 

 Rwyf yn cadarnhau fy mod yn fodlon i ddeunydd mae fy mhlentyn wedi ei ddarparu neu’n 

ymddangos ynddo yn cael ei ddefnyddio gan y BBC a’r ysgol ar gyfer Bwletin Ysgol Newyddion 

BBC mewn unrhyw gyfrwng (e.e radio, teledu ac ar-lein) yn fyd-eang. 

 Rwy’n deall y bydd angen i’r BBC gael rheolaeth olygyddol dros unrhyw ddeunydd a ddefnyddir 

gan y BBC ac yn cytuno, os bydd yn defnyddio gwaith fy mhlentyn, y gall y BBC newid, golygu 

neu docio’r deunydd fel y gwêl orau. 

 Rwyf yn derbyn y gall cyfraniad fy mhlentyn gael ei rannu â thrydydd parti y gellir ymddiried 

ynddo, er enghraifft ysgol arall neu gorff addysgiadol ac i hysbysebu’r prosiect Bwletin Ysgol 

Newyddion BBC. 

Enw’r Plentyn: 
 
…………………………………………………………………………….………………………… 
 
Enw’r Ysgol: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Llofnod Rhiant/Gwarchodwr: 
 
…………………………………………………………………………….……………………… 
 
Dyddiad: 
 
…………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Enw’r Rhiant/Gwarchodwr: 
 
………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Rhif ffôn cyswllt: 
 
……………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Yr Ysgol, nid y BBC, fydd yn cadw’r wybodaeth uchod.  


