SBARDUN CYMUNEDOL
Ffurflen gais Adolygu Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
(Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllawiau a ddarparwyd cyn llenwi'r ffurflen hon).

Llenwch y ffurflen yn llawn fel y gellir asesu a yw’r trothwy ar gyfer adolygiad wedi cael ei
fodloni.
Llenwch y ffurflen hon drwy ei chadw ar eich dyfais a’i dychwelyd i
communitysafety@wrexham.gov.uk neu fel arall argraffu a dychwelyd y ffurflen hon at:
Alison Smallwood, Sbardun Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ffordd
Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU.

Rhowch eich manylion cyswllt i ni: mae angen i ni fedru cadw mewn cysylltiad â'r person sy'n
gofyn am yr adolygiad achos.
Hwn fydd y pwynt cyswllt ar gyfer pob gohebiaeth drwy gydol y broses o adolygu achos.

Eich Enw Llawn:
Eich Rhyw:
Eich Oedran:
Grŵp / Sefydliad (os
yw’n berthnasol)
Swydd yn y sefydliad /
grŵp (os yw’n
berthnasol)
Cyfeiriad Post Llawn:
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Eich Manylion Cyswllt

Cod Post:
Cyfeiriad E-bost:
Rhif Ffôn Cartref:
Ffôn symudol:
Dull cyfathrebu sydd
orau gennych

Rhif Ffôn Cartref:

Ticiwch un bocs yn unig

Ffôn symudol:
E-bost:
Llythyr:

Ydych chi’n ddioddefwr Dioddefwr:
neu’n cynrychioli
dioddefwr/dioddefwyr?
Cynrychioli dioddefwr:

Ydw
Nac ydw
Ydw
Nac ydw

Ticiwch un blwch.

Ticiwch un blwch.

Enw’r Dioddefwr:
(os yw’n wahanol i'r
uchod):
Cyfeiriad y Dioddefwr
(os yw’n wahanol i'r
uchod):

Os ydych yn cynrychioli dioddefwr/dioddefwyr, rhaid i chi lofnodi cydsyniad i ofyn am
adolygiad achos

ADRAN DAU: Caniatâd oddi wrth y Dioddefwr
Os ydych yn gweithredu ar ran y dioddefwr, bydd angen i ni weld eu caniatâd ysgrifenedig yn ogystal
â chadarnhad ysgrifenedig eu bod yn fodlon i wybodaeth ynghylch eu hachos gael ei rhannu gyda
chi.
Cadarnhewch ble y gellid canfod y caniatâd a’r cydsyniad hwnnw a lofnodwyd.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRAN TRI: Gwybodaeth y Digwyddiad
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Rhaid i bob digwyddiad fod wedi cael eu hadrodd i un o'r sefydliadau canlynol;
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 Heddlu Gogledd Cymru
 Landlord Cymdeithasol Cofrestredig
 Iechyd Lleol
e.e. Gallech fod wedi rhoi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am y tri digwyddiad
Neu
Gallech fod wedi rhoi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am ddau ddigwyddiad ac i
Heddlu Gogledd Cymru am un

DIGWYDDIAD UN
Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:

Rhoddwyd gwybod i:

Enw (os gwyddoch
chi):
Sefydliad:

Digwyddiad neu
Gyfeirnod:
Rhif (os gwyddoch
chi):
Dyddiad ac Amser
Rhoi Gwybod:
Dull rhoi gwybod i
ddechrau:
Camau a gymerwyd
gan bwy:

Rhif Ffôn

E-bost

Ysgrifenedig

Digwyddiad Dau
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Yn bersonol

Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:

Adroddwyd i:

Enw (os gwyddoch
chi):
Sefydliad:

Digwyddiad neu
Gyfeirnod:
Rhif (os gwyddoch
chi):
Dyddiad ac Amser yr
Adroddiad:
Dull rhoi gwybod
cychwynnol:
Camau a gymerwyd
gan bwy:

Rhif Ffôn

E-bost

Ysgrifenedig

Yn bersonol

Digwyddiad Tri
Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:

Adroddwyd i:

Enw (os gwyddoch
chi):
Sefydliad:

Digwyddiad neu
Gyfeirnod:
Rhif (os gwyddoch
chi):
Dyddiad ac Amser yr
Adroddiad:
Dull rhoi gwybod
cychwynnol:
Camau a gymerwyd
gan bwy:

4

Rhif Ffôn

E-bost

Ysgrifenedig

Yn Bersonol

ADRAN PEDWAR: Rheswm dros ofyn am adolygiad achos
Po fwyaf o wybodaeth rydych yn ei rhoi yn yr adran hon, y gorau fydd dealltwriaeth y cyfarfod
adolygu achos o'r sefyllfa bresennol a’ch disgwyliadau o ran datrysiad.
A wnewch chi egluro beth yw'r sefyllfa bresennol?

A wnewch chi egluro pam eich bod yn anfodlon ar y camau sydd wedi'u cymryd?

Beth hoffech chi ei weld yn cael ei wneud i ddatrys y mater hwn?

Ydych chi ar hyn o bryd yn cael cymorth gan unrhyw asiantaeth mewn perthynas â'r digwyddiadau
hyn? Pa asiantaethau eraill yn eich barn chi allai helpu datrys y broblem?

Unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei darparu o ran y digwyddiadau?

“Fel rhywun a ddioddefodd y digwyddiad(au) a nodir ar y ffurflen hon, rwy’n cadarnhau bod y
manylion a ddarparwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir ac rwy’n deall y gallai’r manylion hynny
gael eu rhannu ag asiantaethau eraill sy'n rhan o’r broses hon”
Enw'r Dioddefwyr
Llofnod
Dyddiad
Hyd yn oed os gwrthodir caniatâd, gallai’r sefydliad rannu gwybodaeth lle bo angen neu y caniateir o dan ddarpariaethau statudol.
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GWYN
Prydeinig

Gwyddelig

Cymreig

Saesnig

Albanaidd

Unrhyw gefndir gwyn arall

CYMYSG
Gwyn a du Caribïaidd

Gwyn ac Asiaidd

Gwyn a Du Affricanaidd
Ethnigrwydd: A wnewch
chi edrych ar y rhestr ar y
dde a thicio un blwch y
teimlwch sy’n disgrifio eich
ethnigrwydd

Unrhyw Gefndir Cymysg
arall

ASIAIDD neu ASIAIDD PRYDEINIG
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladeshaidd
DU neu DDU PRYDEINIG
Caribïaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd
arall
Affricanaidd

Unrhyw gefndir Du arall
TSIEINEAIDD neu unrhyw Grŵp Ethnig arall
Tseiniaidd
Unrhyw beth arall
HEB NODI
Mae’n well gen i beidio â
dweud
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