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Atodiad i Ymddygiad yr Awdurdod Lleol  

a Pholisi Ymyriad Corfforol Cyfyngol Mehefin 2020 

 

Lliniaru a'r Defnydd o Ymyriad Corfforol Cyfyngol (RPI) yng nghyd-destun 

COVID 19 

Lliniaru gan gadw pellter cymdeithasol 

Gan fod nifer o blant yn teimlo'n fwy pryderus (o ganlyniad i newid yn eu trefn ddyddiol 

a'u hamgylchedd arferol), mae'n bosibl bydd rhai yn ei gweld hi'n anoddach na'r arfer 

i deimlo'n ddiogel yn yr ysgol. Mae modd i hyn arwain at rai sefyllfaoedd heriol. 

Rhaid nodi bod modd i staff hefyd deimlo'n fwy pryderus, gan arwain at ddangos llai o 

oddefgarwch. Dylai rheolwyr ystyried hyn wrth drefnu cymorth i blant sydd o bosib yn 

dangos ymddygiad heriol. 

Mae technegau lliniaru yn hynod angenrheidiol yn ystod y cyfnod sydd ohoni er mwyn 

cadw pellter cymdeithasol lle bynnag fo hynny'n bosibl. Gan hyn mewn golwg, mae 

yna rai technegau wedi'u nodi isod a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol wrth atal neu reoli 

plentyn sy'n dangos ymddygiad heriol. 

1. Atal (cysondeb) 

Mae'n bosibl y bydd nifer o oedolion gwahanol yn gweithio gyda phlentyn sy'n sensitif 

i'r newidiadau, yn wahanol i'r arfer. Mae cynnal cysondeb yn ystod y cyfnod yma'n 

heriol. Mae angen i staff gynnal dull cyson ynghylch y ffordd orau i gefnogi unigolion 

ag anghenion ychwanegol.  

Sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio gyda'r plentyn yn gyfarwydd â digwyddiadau 

blaenorol unigol a gweithdrefnau. Dylen nhw fod wedi'u nodi a'u rhannu drwy 

newidiadau i'r asesiadau risg a Chynlluniau Ymdrin Cadarnhaol. Yn achos plant sydd 

ag asesiad risg a Chynllun Ymdrin Cadarnhaol, dylai'r holl addasiadau diogelwch sydd 

wedi'u nodi yn y cynlluniau addasedig, gan gyfeirio'n benodol at ddigwyddiadau yn y 

gorffennol.  

2. Atal pellach (cwricwlwm) 

Mae modd i weithgareddau wedi'u targedu, gan gynnwys amser cylch, sesiynau 

Cynorthwy-ydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol ac ABCh fod o gymorth i'r disgybl. 

Bydd y gweithgareddau yma yn hyrwyddo sgiliau cymdeithasu cadarnhaol y plentyn 

unigol ac empathi grŵp cyfan i'r plentyn â'r anhawster. Gobeithio bydd hyn yn cyfrannu 

at atal plant arall rhag cythruddo.    
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3. Rhagor o atal pellach (arwyddion) 

Cadwch lygad allan am arwyddion bod plentyn yn teimlo'n ansefydlog a chyfeiriwch y 

plentyn at ofod diogel iddyn nhw allu ymlacio a theimlo'n sefydlog eto. Mae modd i 

arwyddion gynnwys dyrnau, wedi cynhyrfu, camu'n ôl ac ymlaen, gweiddi ac ati. 

Edrychwch ar broffil y plentyn ac ychwanegwch at restr sy'n bersonol iddyn nhw. 

4. Gwyro ac Ailgyfeirio 

Pan fydd ymddygiad heriol disgybl yn gwaethygu, mae'n hanfodol bod staff yn 

defnyddio strategaethau megis gwyro ac ailgyfeirio er mwyn lleihau risg. Mae modd i 

symudiadau a gweithgarwch corfforol helpu unigolyn i deimlo eu bod dan lai o bwysau. 

Weithiau, mae modd i rywfaint o awyr iach a chyfle i redeg o gwmpas dawelu plentyn 

sydd wedi cynhyrfu. Trefnwch gyfle i'r ymennydd ymlacio yn ystod amserlen y dydd.  

5. Llais tawel ac osgo'r corff 

Os ydy'r plentyn wedi cynhyrfu ac os yw ei ymddygiad yn dechrau gwaethygu, cofiwch 

fod iaith eich corff a sut rydych chi'n dweud rhywbeth yn cyfathrebu'n gliriach i blentyn 

na beth sydd weithiau'n cael ei ddweud. O ystyried hyn, cadwch frawddegau'n syml 

ac yn gryno.  

6. Aros tan fod y sefyllfa wedi tawelu 

Os yw plentyn wedi cynhyrfu, arhoswch tan eu bod wedi tawelu cyn mynd i'r afael ag 

unrhyw faterion. Fydd dim modd i chi drafod unrhyw ffactorau sydd wedi arwain at yr 

ymddygiad tan fod y plentyn wedi tawelu.  

7. Geiriad 

Defnyddiwch eiriau ac ymadroddion sy'n dad-ddwysau'r sefyllfa ac sy'n rhoi cyfle i'r 

plentyn ddilyn eich cyfarwyddyd. Mae'r ymadroddion hynny'n cynnwys: 

 Beth am roi cynnig ar... 

 Mae'n edrych fel petai... 

 Efallai y gallwn ni... 

 Tybed os... 

8. Troi sylw  

Os oes modd i chi droi sylw disgyblion sydd wedi cynhyrfu, mae'n bosibl y byddan 

nhw'n gallu ymdawelu i siarad gyda chi.  Dylid nodi pynciau sydd o ddiddordeb iddyn 

nhw yn y Cynllun Ymdrin Cadarnhaol. Mae modd eu defnyddio fel strategaeth troi sylw 

os yw plentyn yn ymddwyn yn heriol. 

9. Defnyddio hiwmor  

Mae hyn yn ddibynnol ar y plentyn unigol, ond mae modd i hiwmor weithio'n dda ac 

yn gyflym pan fo angen dad-ddwysau sefyllfa. Cofiwch osgoi coegni!  

10. Symud y plant eraill 
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Er mwyn sicrhau bod sefyllfaoedd yn ddiogel, mae'n bosibl y bydd hi'n well symud 

gweddill y dosbarth yn hytrach na'r plentyn dan sylw. Er ei fod yn heriol o ran logisteg, 

mae'n haws cynnal pellter cymdeithasol y ffordd yma. Mae'n bosibl y bydd angen 

paratoi man arall ymlaen llaw er mwyn i'r dosbarth symud iddo. Gwnewch yn siwr eich 

bod chi mewn ardal lle nad yw'r plentyn yn teimlo ei fod wedi ei gorneli 

11. Cymorth pellach (wyneb newydd)  

Oes gyda chi berson ar alw i gefnogi gyda dad-ddwysau sefyllfa? Mae'n hanfodol bod 

yr ail berson yma'n ymddangos yn hollol ddigynwrf. Mae wyneb newydd yn effeithiol 

os yw'r ymddygiad heriol wedi'i dargedu at unigolyn penodol, sydd o bosibl wedi 

achosi'r ymddygiad. 

12. Cynnwys rhieni  

Mae'n arfer da i gyfathrebu'n rheolaidd â rhieni gyda dulliau ysgol-cartref (e.e. si-so, 

siartiau dosbarth) gan nodi pethau cadarnhaol am y diwrnod. Bydd hyn yn helpu'r 

cartref a'r ysgol weithio gyda'i gilydd, yn enwedig gyda'r nifer cynyddol o oedolion.  

 

Defnyddio Ymyriad Corfforol Cyfyngol (RPI) 

Rhaid i'r ysgol wneud defnydd o'r holl strategaethau sydd ar gael i leihau'r risg iddyn 

nhw eu hunain a disgyblion eraill, gan gofio bod cadw sefyllfa'n un ddiogel yn 

hollbwysig. Mae angen i staff ddefnyddio strategaethau gan gynnwys ysgogwyr 

hysbys, gweithgareddau saib i'r ymennydd, gwobrwyon, defnyddio ardal tu allan a 

gofodau tawel diogel a ddylai gael eu nodi yn y Cynllun Ymdrin Cadarnhaol. Dylai staff 

ystyried yn ofalus lefel yr her mewn gweithgareddau lle gall sgiliau fod wedi'u cyfyngu 

neu wedi'u colli er mwyn sicrhau nad yw hyn yn profi'n sbardun. 

Mae gan aelodau o staff ddyletswydd proffesiynol i ofalu am ddisgyblion. Mae'n bosibl 

bydd gofyn am Ymyriad Corfforol Cyfyngol mewn achosion eithafol er mwyn sicrhau 

diogelwch yr oedolion a'r disgyblion os bydd pob strategaeth arall, sydd wedi'u nodi 

uchod, wedi methu â sicrhau bod y sefyllfa'n un ddiogel.  

Mae angen i'r holl staff ystyried y risgiau ar bob adeg cyn defnyddio Ymyriad Corfforol 

Cyfyngol a bod yn effro i'r ffaith bod sefyllfa'r pandemig yn cynyddu'r risg i bobl sydd 

ddim yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf. 

Os yw'r strategaethau dad-ddwysau wedi profi'n aneffeithiol, mae'n bosibl bydd angen 

ystyried Ymyriad Corfforol Cyfyngol os yw plentyn yn peri perygl i'w hun neu eraill ac 

os yw'r plentyn yn achosi difrod troseddol. Mae angen i staff ystyried a fyddai ymyriad 

fel hyn yn gwneud y sefyllfa’n fwy diogel, gan y byddai angen ‘torri’ canllawiau 

ynghylch cadw pellter er mwyn i’r ymyriad fod yn effeithiol. 

 

Gweithdrefnau i leihau perygl Ymyriad Corfforol Cyfyngol 

 Dewch at y plentyn o’i ochr, gan, felly, osgoi cysylltiad wyneb-yn-wyneb. 
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 Cydnabod bod rhai gweithdrefnau ynghylch symud plant yn ddiogel yn gofyn 

bod yr oedolyn y tu ôl i’r plentyn, gan olygu, felly, fod llai o debygolrwydd o 

boeri. 

Os yw’r math o Ymyriad wedi’i ddefnyddio, ystyriwch y mesurau yma: 

 Golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif 

diheintio 

 O ganlyniad i lefel y risg sydd wedi'i nodi mewn Asesiadau Risg rhai disgyblion, 

mae'n bosibl bydd raid i staff ddefnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).  

Ewch i Adran 14: Canllawiau Terfynol ar gyfer Ailagor Ysgolion yn Ddiogel ar 

gyfer rhagor o wybodaeth ynghylch defnyddio PPE. 

 

Ar hyn o bryd, dyw'r Awdurdod Lleol ddim wedi cael unrhyw wybodaeth bellach oddi 

wrth Team Teach mewn perthynas â diweddaru hyfforddiant ac achrediadau.  Cyn 

gynted ag y byddwn yn derbyn rhagor o wybodaeth, bydd yn cael ei rhannu gyda'r 

ysgolion. 

 

 


