6.12.2017
Annwyl Riant / Gwarchodwr, Dear Parent / Guardian,
Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu o ddisgwyliadau’r Ysgol parthed ffonau symudol disgyblion. Byddwn yn
ddiolchgar iawn pe byddai modd atgoffa eich plant o’r pwyntiau canlynol plis:
1. Ni chaniateir y defnydd o ffonau symudol yn ystod unrhyw wersi
2. Nid oes hawl gan ddisgyblion ddefnyddio ffonau symudol yn ystod amser egwyl na chinio
3. Yr unig adeg y caniateir i ddisgyblion ddefnyddio ffonau symudol ar dir yr Ysgol yw ar achlysur pan fo
angen cau’r Ysgol yn sgil amgylchiadau annisgwyl h.y. eira, a’r angen i’r disgyblion gysylltu gyda
rhieni/teulu o ganlyniad i hyn
4. Os mae problem yn codi yn ystod oriau Ysgol, disgwylir i’r disgyblion gysylltu gydag athro/cynorthwyydd
dosbarth/aelod o dîm yr Hafan/aelod o dîm Rheoli’r Ysgol er mwyn i’r aelod o staff gysylltu â’r cartref, yn
ôl yr angen
5. Disgwylir y bydd disgyblion yn glynnu at y canllawiau a amlinellir yn y cytundeb ‘Defnydd Cyfrifol TGCh’
sydd yn y llyfrau cyswllt
6. Os mae disgybl yn gwrthod cydymffurfio â’r canllawiau uchod yna mae’n bosibl y bydd aelod o staff yn
holi am y ffôn ac fe fydd y disgybl yn gallu casglu’r ffôn o’r Brif Dderbynfa ar ddiwedd y diwrnod ysgol
Ar adegau, mae problemau yn codi yn sgil defnydd disgyblion o wefannau cymdeithasol y tu allan i oriau Ysgol.
Gweler isod wybodaeth berthnasol ar eich cyfer chi a’r disgyblion parthed gwefannau cymdeithasol.
Diolch yn fawr iawn ichi am eich cydweithrediad parthed y mater yma.

I am writing to you to inform you of the school’s expectations regarding pupils’ use of mobile phones. I would be
very grateful if you could remind the pupils of the following points please:
1. The use of mobile phones is not permitted during any lessons
2. Pupils are not allowed to use mobile phones during break-times or lunchtimes
3. The only occasion when pupils are permitted to use mobile phones on school grounds is when the school
needs to be closed due to unforeseen circumstances e.g. snow, and the need for pupils to contact
parents/family members as a result of this
4. If a problem arises during School hours, pupils are expected to contact a teacher/teaching assistant/a
member of the Hafan team/ a member of the Senior Management Team in order for the member of staff
to contact the home, if need be
5. Pupils are expected to adhere to the guidelines included in the ‘Responsible Use of ICT’ agreement in
their contact books
6. If a pupil refuses to conform with the above points then it is possible that a member of staff will ask for
the pupil’s phone and the pupil can then collect the phone from the main school reception at the end of
the school day
At times, problems arise due to pupils’ use of social media websites outside of school hours. See below some
relevant information regarding the age requirements for various social media websites.
Thank you very much indeed for your co-operation regarding this matter.
Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,
Jane Wyn

6 Lutego, 2017
Drodzy rodzice/Opiekunowie,
Piszę do państwa, aby poinformować was o zasadach szkolnych dotyczących używania przez uczniów telefonów
komórkowych. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby mógł Pan/Pani przypomnieć uczniom o następujących zasadach:
1. Korzystanie z telefonów komórkowych jest niedozwolone podczas wszelkich zajęć
2. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas przerwy śniadaniowej lub w porze obiadowej
3. Jedyna okazja, kiedy uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły, jest, gdy szkoła
musi zostać zamknięta z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na przykład śnieg, a uczeń musi skontaktować
się z rodzicami / członkiem rodziny.
4. W razie wystąpienia problemu podczas zajęć szkolnych, jeśli zajdzie taka potrzeba oczekujemy, że uczniowie
skontaktują się z asystentem nauczyciela / nauczycielem / członkiem zespołu Hafan / pracownikiem zespołu
zarządzającego, po to, aby skontaktować się z rodziną.
5. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w ‘Responsible Use of ICT’ które znajdują się w
dziennikach ucznia.
6. Jeżeli uczeń nie dostosuje się do powyższych punktów, to jest możliwe, że pracownicy szkoły będą prosić o
telefon ucznia, i dopiero na koniec dnia uczeń będzie mógł odebrać telefon z głównej recepcji szkoły.
Czasami pojawiają się problemy z powodu używania przez uczniów serwisów społecznościowych poza godzinami
lekcyjnymi. Poniżej przedstawione zostały istotne informacje dotyczących wymagań wiekowych dla różnych
serwisów społecznościowych.
Dziękuję bardzo za współpracę w tej sprawie.Z poważaniem,

Jane Wyn
(Dyrektor)

