Ffurflen Atgyfeirio Lleoliadau Gofal Seibiant CBSW
Rhaid I’r ffurflen gais yma cael ei cwblhau gan gweithiwr proffesiynol sydd yn gweithio gyda’r teulu

Adran 1
Manylion yr atgyfeiriwr
Enw:

Asiantaeth:

Rhif cyswllt:

Cyfeiriad ebost:

Llofnod:

Dyddiad:

Manylion y plentyn neu berson Ifanc
Enw Cyntaf:
Dyddiad Geni:
Iaith Gyntaf:

Cyfenw:

Enwau Canol:

Ethnigrwydd:
Rhyw:

Crefydd neu
gred:
Dull
cyfathrebu:
Cod post:

Cyfeiriad:
Ysgol:
Manylion y Rhiant/Gwarcheidwad
Rhiant/Gwarcheidwad 1
Enw Cyntaf:
Cyfenw:
Perthynas â phlentyn:
Cyfrifoldeb Rhiant:
Ethnigrwydd:
Crefydd neu gred:
Iaith Gyntaf:
Cyfeiriad os yn wahanol i un y plentyn:
Cod post:

Rhiant/Gwarcheidwad 2

Rhifau cyswllt:
Cyfeiriad e-bost:
Manylion Brodyr neu Chwiorydd
Enw Cyntaf

Cyfenw

Dyddiad Geni

Rhyw

Sicrhewch bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei chynnwys. Gall peidio cynnwys yr wybodaeth berthnasol arwain at oedi
wrth gael cyllid neu yn y broses wneud penderfyniadau.

A yw’r plentyn neu berson ifanc yn agored i Gofal Cymdeithasol Plant / yn derbyn cefnogaeth
ychwanegol mewn addysg?
Nac ydi
Ydi
☐
☐
Gweithiwr Cymdeithasol (os yw’n
Dyddiad agor yr achos
hysbys):
(os yw’n hysbys):
Wedi cael cefnogaeth addysg:
Asiantaethau allweddol sydd hefyd yn gweithio gyda’r plentyn, person ifanc neu eu teulu mewn
perthynas â’r plentyn/person ifanc y mae’r cais hwn am gefnogaeth yn cael ei gyflwyno ar eu cyfer:
nodwch y byddwn yn cysylltu â’r asiantaethau hyn i gael rhagor o wybodaeth i gefnogi’r cais hwn
Asiantaeth
Enw cyswllt
Rhif ffôn
E-bost

Oes gan y plentyn anabledd neu anghenion ychwanegol?

(h.y. anabledd, angen iechyd cymhleth neu anghenion ychwanegol sy’n debygol o barhau am fwy na 12 mis gyda effaith
sylweddol ar fywyd bob dydd, nid yw diagnosis yn angenrheidiol).

☐Oes (Nodwch anabledd / anghenion ychwanegol y plentyn):

☐Nac oes

Adran 2
Anghenion cefnogaeth y plentyn / person ifanc (ticiwch bob un perthnasol):
Symudedd

☐

Manylion:

Cyfathrebu

☐

Manylion:

Pryder / iechyd
emosiynol

☐

Manylion:

Gofal Personol

☐

Manylion:

Ymddygiad

☐

Manylion:

Meddyginiaeth

☐

Manylion:

Arall

☐

Manylion:

Yn derbyn Taliadau
Uniongyrchol

☐

Manylion:

Lwfans Byw i'r Anabl

Manylion:

Yn derbyn Lwfans Byw
i’r Anabl (PIP)
Lefel uchel
Lefel canol
Lefel isel

☐
☐
☐

Adran 3
Gwybodaeth ychwanegol:
Cofnodwch unrhyw wybodaeth berthnasol isod yn ymwneud â'r unigolyn y mae'r atgyfeiriad yn cael ei
gwblhau ar eu cyfer: Defnyddiwch yr awgrymiadau isod fel cefnogaeth i’r drafodaeth gyda’r teulu:
Pawb

Plentyn / Person Ifanc

Rhiant / Gofalwr

Iechyd (Corfforol)
Iechyd corfforol yn cynnwys salwch,
gordewdra, iechyd deintyddol,
imiwneiddio, glanweithdra, deiet,
iechyd rhywiol, defnyddio
cyffuriau/alcohol, ffordd iach o fyw,
cysgu, ymarfer corff, y gofal
meddygol a deintyddol priodol

Datblygiad
Datblygiad corfforol, cymdeithasol ac
emosiynol yn cynnwys twf, sgiliau
iaith, sgiliau hunan ofal, rheoli
emosiynau, perthnasau, hunan
ddelwedd, a theimlad o berthyn,
cyflwyniad cymdeithasol, priodoldeb
oedran o ran ymddygiad / dillad /
cyfrifoldebau

Rhianta
darparu ar gyfer anghenion corfforol
plentyn neu berson ifanc (bwyd,
diod, cynhesrwydd a llety), sicrhau
bod ganddynt ddillad priodol a
glanweithdra personol boddhaol,
sicrhau bod y plentyn neu’r person
ifanc yn cael eu diogelu’n ddigonol
rhag niwed, cyswllt gydag oedolion a
phlant anniogel, ymateb i ac annog
addysg y plentyn neu’r person ifanc,
ymuno â chwarae, hybu cyfleoedd
dysgu, annog a modelu ymddygiad
priodol, osgoi bod yn
oramddiffynnol, gosod ffiniau
priodol, disgyblaeth effeithiol a
siapio ymddygiad, canmol a chefnogi,
dangos sensitifrwydd ac ymateb
priodol i anghenion plentyn neu
berson ifanc, cysondeb o
gynhesrwydd emosiynol dros gyfnod
o amser ac ymateb yn yr un modd i
ymddygiad, trefniadau gofal plant

Iechyd (Meddwl/Emosiynol)
Iechyd meddwl / emosiynol yn
cynnwys iselder, hunan-niwed,
salwch meddwl, hunan-barch,
effaith galar, Anhwylder Straen
Wedi Trawma, ymateb i straen,
strategaethau ymdopi, effaith ar
berthnasau
Perthnasau
Ansawdd perthnasau gydag
aelodau’r teulu, brodyr a
chwiorydd, cyfoedion, cymdogion,
oedolion eraill, y rhai mewn
awdurdod, patrymau cyfeillgarwch,
trais domestig, perthnasau cyfrwys
neu gam-driniol ymlyniad, bwlio,
empathi, cynhesrwydd, cysondeb,
cynnal cyswllt gyda pherthnasau
pwysig neu bobl arwyddocaol eraill,
sicrhau bod gan y plentyn neu
berson ifanc berthnasau annwyl,
diogel a sefydlog, perthnasau’r
plant ag eraill yn y gymuned
Anabledd neu Anghenion Dysgu
Effaith corfforol neu ymddygiadol /
datblygol anabledd ar yr hunan /
aelodau eraill y teulu, effaith ar
addysg neu waith.
I oedolyn, cynnwys anableddau llai
neu anableddau mwy arwyddocaol
a ffobiâu / dibyniaeth, anghenion
dysgu a'u heffaith

Addysg / Dysgu
Dealltwriaeth, rhesymu a datrys
problemau, canolbwyntio, sicrhau
presenoldeb yn yr ysgol, cynnydd yn
yr ysgol / coleg, anghenion addysgol
arbennig, cymryd rhan mewn dysgu,
agwedd tuag at addysg, profiad y
plentyn neu berson ifanc o waith
Ymddygiad
Tymer, hunanreolaeth, priodoldeb
ymddygiad mewn gwahanol
sefyllfaoedd, modelau rôl positif,
anghenion ychwanegol yn effeithio
ymddygiad, ymddygiad
gwrthgymdeithasol, ymateb i
ddicter, rhwystredigaeth, tristwch ac
ati.

Incwm
digon o incwm neu fuddion,
defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i’r
teulu, y gallu i gyllidebu, effeithiau
caledi, dyledion
Hyfforddiant a Chyflogaeth
cymwysterau, hyfforddiant a wnaed,
patrymau cyflogaeth a gwaith neu
absenoldeb o’r gwaith, agwedd y
teulu tuag at waith neu absenoldeb
o’r gwaith, rhwystrau rhag hyfforddi
neu weithio, trefniadau gofal plant,
trefnu, sgiliau sylfaenol neu sgiliau
eraill, hyder, y gallu i ymdopi’n dda
mewn amgylchedd waith.

Pob un (Parhad…)

Rhiant / Gofalwr (Parhad…)

Cyfrifoldebau Gofalu
Cyfrifoldebau gan blant dros blant
eraill, rhieni, aelodau eraill o'r teulu,
ffrindiau, effaith cyfrifoldebau gofalu
ar addysg / hyfforddiant, ar
annibyniaeth, hamdden, chwarae a
gweithgareddau cymdeithasol

Tai
addasrwydd trefniadau byw (maint,
gwres, dŵr, glanweithdra,
cyfleusterau coginio), amodau
cartref (glanweithdra, cyflwr,
diogelwch), digartrefedd, peryglon
tu mewn a thu allan i’r cartref,
anifeiliaid anwes

Cymuned
Argaeledd, hygyrchedd a safon
cyfleusterau (canolfannau iechyd,
gofal dydd, hamdden, trafnidiaeth,
addoli), arwahanrwydd
cymdeithasol, gwahaniaethu, lefelau
ymddygiad gwrth-gymdeithasol neu
drosedd, perthnasau gyda
chymdogion, cefnogaeth gan y teulu
a’r gymuned

Beth sy’n bwysig i chi?
Plentyn / Person Ifanc

Rhiant / Gofalwr

Sut fydd y gefnogaeth yn eich helpu i gyflawni beth sy’n bwysig i chi?
Plentyn / Person Ifanc

Rhiant / Gofalwr

Canlyniadau i’w cyflawni (atgyfeiriwr) / rheswm dros atgyfeirio:

Adran 4
Manylion am y Lleoliad
Gellir gwneud ceisiadau am dim mwy na 2 sesiwn yr wythnos, sy’n 3 awr y sesiwn am hyd at 6 mis (26
wythnos). Gallai’r seibiant yma gynnwys cymorth un i un gartref, mewn canolfan seibiant neu yn y
gymuned, neu weithgareddau grŵp bychan mewn canolfan seibiant.
Nifer o wythnosau y gwneir
cais amdanynt:

Cyfanswm y sesiynau
a geisir:

Datganiad Rhiant / Gofalwr
Fel rhieni / gofalwyr rydym:
Yn derbyn cymorth gofal plant / seibiant gan
unrhyw asiantaeth arall

☐

Adran 5

Rhiant
Ticiwch os ydych chi’n
cytuno

1. Rwyf wedi darllen yr wybodaeth ar y ffurflen
atgyfeirio hon ac yn cadarnhau bod fy marn wedi
cael ystyriaeth ac wedi'i chofnodi
2. Rwy’n deall y bydd yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn
cael ei rhannu gyda Phanel Seibiant a Gofal Plant
CBSW

Plentyn / Person Ifanc
(os yn ddigon hen)

Ticiwch os ydych chi’n cytuno

☐

☐

☐

☐

3. Rwy’n deall y bydd yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn
cael ei rhannu gyda’r darparwr seibiant

☐

☐

Hoffwn i fanylion fy mhlentyn gael eu hychwanegu at y
Gofrestr Anabledd¹ CBSW (dewisol)

☐

☐

Hoffwn gael gwybodaeth bellach ynglŷn â’r Gronfa
Ddata Rhwydwaith Rhieni ² (dewisol)

☐

☐

Hoffwn gael gwybodaeth bellach ynglŷn ag E-fwletin
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd³ (dewisol)

☐

☐

Llofnod
(oedolyn)

Enw

Dyddiad

Llofnod
(plentyn)

Enw

Dyddiad

Oedolyn gyda’r cyfrifoldeb rhianta

Plentyn / Person Ifanc os yn ddigon hen
¹ Mae’r Gronfa Data Anabledd yn gronfa data i blant rhwng oedran geni ac 18 mlwydd oed sydd fel arfer yn byw o fewn ardal
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gydag anabledd, angen iechyd cymhleth sy’n debygol o barhau am fwy na 12 mis ac effaith
sylweddol ar fywyd bob dydd. Defnyddir yr wybodaeth i helpu sicrhau bod y gwasanaethau priodol yn cael eu darparu i blant a’u
teuluoedd. Mae hyn yn cael ei gyflawni gan gasglu gwybodaeth ystadegol yn unig. Ni fydd manylion personol yn y gronfa data yn
cael eu rhannu heb gydsyniad, heblaw ei fod yn ofyniad cyfreithiol i wneud hynny.
² Mae’r Gronfa Ddata Rhwydwaith Rhieni yn dudalen cefnogi cyfryngau cymdeithasol (Facebook) sy'n cael ei ddiweddaru'n
rheolaidd ar bynciau a themau ynghylch rhianta a chefnogaeth leol. Gall rhieni anfon neges yn breifat i’r cydlynydd i gael cyngor a
chyfeiriad neu gallent ddefnyddio wal y dudalen i ofyn i rieni eraill am gefnogaeth. Mae grŵp preifat hefyd lle gall rhieni wneud cais
i ymuno; bydd gofyn iddynt ateb cyfres o gwestiynau i sicrhau eu bod yn chwilio am gefnogaeth yn y maes cywir.
³ Mae E-Fwletin Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwybodaeth ar weithgareddau sy’n cael eu cynnal yn
ystod pob gwyliau’r ysgol ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Drwy gydol y flwyddyn bydd bwletinau rheolaidd yn cael eu hanfon
ar bynciau penodol megis addysg, cefnogaeth i deuluoedd, cynghorion rhianta a llawer mwy.
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn trin data personol, darllenwch ein Hysbysiadau
Preifatrwydd ar ein gwefan: www.wrexham.gov.uk

PENDERFYNIAD Y PANEL (DEFNYDD SWYDDFA YN UNIG)
Cyfeirnod:
Dyddiad y Panel:
Cytunwyd ar / yn rhannol ar Gefnogaeth?

Do

☐

Naddo

☐

Rhesymau dros y penderfyniad:
Ffrwd Gyllido:
Darparwr:
Dyddiad Dechrau:
Nifer yr wythnosau:
Nifer y sesiynau bob wythnos:
Cyfanswm nifer y sesiynau i'w hariannu:
Cyfanswm Cost:
Hysbyswyd y Teulu:
Dyddiad:
Drwy:
Gweithiwr:
Derbyniwyd
☐
Cadarnhad:
Dyddiad y
Derbyniwyd
Cadarnhad:
Dyddiad yr
Adolygiad:
Gwybodaeth Arall

Hysbyswyd yr atgyfeiriwr / lleoliad gofal plant:
Dyddiad:
Gan:
Gweithiwr:
Derbyniwyd
☐
Cadarnhad:
Dyddiad y
Derbyniwyd
Cadarnhad:

