YMGYRCH Operation

Cefnogwyd gan

Diogelwch Plant Ar-lein

Mae'r rhyngrwyd yn anhygoel. Gall plant chwarae, dysgu,
creu a chysylltu - gan agor byd cyfan o gyfleoedd cyffrous.
Fodd bynnag, mae hefyd risgiau a pheryglon y dylai pob
rhiant a gwarcheidwad fod yn ymwybodol ohonynt. Yn ystod
ei amser ar-lein mae siawns y gall eich plentyn
ddod o hyd i gynnwys amhriodol, neu bobl ar-lein
sy'n cymryd arnynt eu bod yn bobl eraill.

Gall y peryglon gynnwys:

Camfanteisio'n Rhywiol
ar Blant Ar-lein (CSE)

Pan fydd camfanteisio'n rhywiol yn digwydd ar-lein,
gall pobl ifanc gael eu perswadio, neu eu gorfodi, i anfon
lluniau rhywiol ohonynt eu hunain neu gymryd rhan
mewn gweithgareddau rhywiol drwy we-gamera neu ffôn
clyfar. Gall gamdrinwyr fygwth anfon lluniau, fideo neu
gopïau o sgyrsiau at ffrindiau a theulu person ifanc oni
bai ei fod yn cymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol
arall. Mae hyn yn aml yn dilyn cyfnod o ‘fagu perthynas
amhriodol’ lle bydd y troseddwr wedi ymddangos yn
gyfeillgar i ennill ymddiriedaeth plentyn.

Seiberdroseddu

Gall troseddwyr cyfundrefnol dargedu defnyddwyr, gan
gynnwys plant, drwy ddefnyddio negeseuon e-bost ffug,
fforymau ac apiau yn gofyn am wybodaeth diogelwch a
manylion personol gyda'r bwriad o dwyllo pobl. Yn ogystal
â'r risg o fod yn ddioddefwyr, mae mwy a mwy o bobl yn
eu harddegau a phobl ifanc yn dod yn rhan o
seiberdroseddu eu hunain. Mae llawer ohonynt yn ei
wneud i gael hwyl heb sylweddoli beth yw canlyniadau eu
gweithredoedd – ond gall y cosbau fod yn ddifrifol.

Sut y gallwch wneud yn
siŵr bod eich plentyn yn
aros yn ddiogel?

Er mwyn helpu i sicrhau fod profiad
eich plentyn o'r rhyngrwyd mor ddiogel
â phosibl dylech wneud y canlynol:

Siarad â'ch plentyn

Siarad yn agored ac yn rheolaidd â'ch
plentyn yw'r ffordd orau o'i gadw'n

Siarad

ddiogel ar-lein. Cymerwch ddiddordeb yn yr hyn y mae'n
ei wneud ar-lein. Gallai fod yn ddefnyddiol dechrau gyda
thrafodaeth deuluol i osod ffiniau a chytuno ar yr hyn sy'n
briodol. Neu efallai y bydd angen sgwrs fwy penodol am
ap neu wefan y mae eich plentyn am ei ddefnyddio neu
rywbeth rydych yn poeni amdano.

Addysgu eich hun

Cymerwch amser i ddysgu am gemau, apiau a
gwefannau sy'n boblogaidd gyda'ch plant.
Ymgyfarwyddwch â'r canllawiau oedran sy'n gallu helpu i
nodi lefel ac addasrwydd y cynnwys. Edrychwch i weld a
oes adolygiadau ar-lein ar gael o rieni eraill oherwydd gall
y rhan fod yn ddefnyddiol.

Mae cyfoeth o help, cyngor a chanllawiau ar gael ar-lein,
gyda pheth wedi'u hanelu'n benodol at rieni neu
warcheidwaid.

 www.getsafeonline.org

 www.internetmatters.org
 www.thinkuknow.co.uk

 www.saferinternet.org.uk

 www.nationalcrimeagency.gov.uk/
crime-threats/cyber-crime

Rheolaethau rhieni

Gellir defnyddio rheolaethau rhieni i atal
cynnwys gofidus neu niweidiol, rheoli'r
apiau sy'n cael eu prynu neu reoli pa mor
hir y mae eich plentyn yn ei dreulio ar-lein.
Y newyddion da yw ei bod yn hawdd iawn
gosod rheolaethau rhieni.

Dylech hefyd sicrhau bod gennych fynediad llawn at
unrhyw ddyfais a ddefnyddir gan eich plentyn.

Beth i'w wneud os oes
gennych bryderon

Cysylltwch â'r heddlu os ydych yn meddwl bod eich plentyn wedi
dioddef trosedd. Ffoniwch  101 neu  999 mewn argyfwng.

Cysylltwch â'r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u
Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) os ydych yn pryderu bod
oedolyn yn ymddwyn yn amhriodol tuag at blentyn ar y
rhyngrwyd:  www.ceop.police.uk
2396-17 Dyluniwyd ac Argraffwyd gan Adran Argraffu Heddlu De Cymru.

