
ATGYFEIRIAD – GOFALWR 
IFANC 

I’w anfon trwy’r post at:                                             Ebost: info@wcdyc.org.uk 
Gofalwyr Ifainc WCD                                                        Dylid ei e-bostio trwy Egress Switch neu 
amgryptio’r 
Marlow                                                                      cyfrinair, a’n hysbysu am y cyfrinair drwy ffonio’r 
rhif isod 
Cilgant y De 
Llandrindod 
LD1 5DH 
Trwy ffacs: 01597 825604 
Ffôn: 01597 823800

Yn ôl y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, diffinnir gofalwr fel unigolyn sy’n darparu 
neu sy’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl. Gall awdurdod lleol trin unigolyn fel 
gofalwr hyd yn oed os na fyddai’n cael ei ystyried fel gofalwr fel arall, os yn eu barn nhw, yng 
nghyd-destun y berthynas gofal, byddai’n briodol gwneud hynny. 
Plant neu bobl ifanc sy’n chwarae rôl arwyddocaol wrth ofalu am aelod o’r teulu yw Gofalwyr 
Ifainc, er enghraifft, os mae’r unigolyn dan sylw yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd 
meddwl, anabledd, neu broblem gyda chyffuriau / alcohol.

Mae Gofalwyr Ifainc WCD yn credu y dylai pob person ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaethau a 
ddarperir gennym, gael mynediad at yr wybodaeth a gedwir amdanynt, gan gynnwys y ffurflen 
hon. Os hoffech rannu gwybodaeth sy’n gyfrinachol gydag asiantaeth yn unig, ac ni ddylid 
rhannu’r wybodaeth yma gyda’r unigolyn ifanc dan sylw, dylech gynnwys yr wybodaeth yma ar 
dudalen ar wahân, gan nodi hyn yn glir.

Manylion yr Atgyfeiriwr

Enw

Swydd

Asiantaeth/Sefydliad

Cyfeiriad 

Cod post

Rhif ffôn

Ffôn symudol

Cyfeiriad ebost

Beth yw’r amseroedd gorau 
i gysylltu â chi?

mailto:info@wcdyc.org.uk


Manylion Personol y Plentyn

Enw cyntaf Cyfenw

Dewis enw Rhywedd

Dyddiad geni
Crefydd

Ethnigrwydd

Cyfeiriad 

Cod post

Rhif RAISE, PARIS, Capita Rhif GIG

Manylion yr ysgol/coleg

Enw’r ysgol: 
Cyfeiriad yr ysgol (gan gynnwys cod post): 

Rhif ffôn: 
Ebost:

Gwaith  (os nad yn yr ysgol 
neu addysg bellach)  

Manylion y Meddyg Teulu

Enw: 
Cyfeiriad y Feddygfa (gan gynnwys cod post): 

Rhif ffôn: 
Ebost:

Iaith y cartref

Dewis dull cyfathrebu

Unrhyw gymorth 
hygyrchedd sydd ei angen 
ar y plentyn 
(e.e. Dehongli Iaith 
Arwyddion Prydain)

Os ydy’r plentyn yn dioddef 
o r w y s t r a u o r a n 
cyfranogiad lle mae angen 
cymorth eiriolaeth efallai, 
noder manylion. 

NODER: Gall rhwystrau 
g y n n w y s : D e a l l 
G w y b o d a e t h ; C o fi o 
G w y b o d a e t h ; A s e s u 
Gwybodaeth; Cyfleu barn, 
dymuniadau a theimladau.



Ydy’r plentyn / y rhieni’n 
ystyried fod gan y plentyn 
anabledd / nam?

Oes   
Nag oes  

Manylion yr anabledd / nam 

Noder enw a manylion 
cyswllt unrhyw 
asiantaethau eraill sy’n 
gweithio gyda’r plentyn

Ai’r plentyn yw’r prif ofalwr yn y cartref? Ie  Na

Ydy’r plentyn yn gofalu am fwy nag un person?

Ydy’r plentyn yn gofalu am riant neu warcheidwad?

Ydy’r plentyn yn gofalu am frawd/chwaer?

Ydy’r plentyn yn byw mewn cartref un rhiant?

Beth yw cyflwr yr unigolyn sy’n derbyn gofal (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistaidd Afiechyd Meddwl neu Emosiynol

Ymddygiadol Anhwylder Niwrolegol

Dementia Anabledd / Salwch Corfforol

Diagnosis Deuol (camddefnyddio 
sylweddau ac afiechyd meddwl)  Nam Synhwyraidd

Gofal Diwedd Oes / Lliniarol Camddefnyddio Sylweddau

Anawsterau Dysgu

Oes gan y plentyn sy’n destun yr atgyfeiriad unrhyw un/rai o’r anawsterau a 
nodir isod: Oes Nag oes

Iechyd cyffredinol

Datblygiad corfforol

Cymryd rhan mewn dysgu neu addysg

Cynnydd a chyrhaeddiad o safbwynt dysgu

Dyheadau

Datblygiad - Lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Deall, rhesymu, datrys problemau

Datblygiad ymddygiadol

Hunan-barch, hunanddelwedd neu hunaniaeth

Cysylltiadau teuluol neu gymdeithasol

Sgiliau hunanofal neu annibyniaeth



Gofal sylfaenol, gan sicrhau diogelwch a gwarchodaeth

Arweiniad, ffiniau ac ysgogiad

Natur emosiynol a sefydlogrwydd

Hanes teuluol, gweithredu a llesiant

Teulu ehangach

Tai, gwaith neu ystyriaethau ariannol

Elfennau ac adnoddau cymdeithasol a chymunedol, gan gynnwys addysg

Gofynnir ichi grynhoi sefyllfa’r plentyn o safbwynt gofal, y rolau mae’n eu cyflawni, ac 
amgylchiadau’r unigolyn (unigolion) maent yn gofalu amdano/amdanynt. Noder manylion 
pryderon penodol ac anghenion sy’n flaenoriaeth.  Gellir ychwanegu tudalennau ychwanegol os 
oes angen.

Enw’r unigolyn sy’n derbyn gofal:

Y berthynas i’r plentyn sy’n destun 
yr atgyfeiriad:



Manylion Rhieni/Gofalwyr

Enw’r Rhieni/Gofalwyr

Y berthynas i’r plentyn

Cyfeiriad Rhieni/Gofalwyr   
(gan gynnwys cod post)

Rhif ffôn Rhieni/Gofalwyr

Rhif ffôn symudol Rhieni/
Gofalwyr

Cyfeiriad ebost Rhieni/
Gofalwyr

Gwaith 

Enw a chyfeiriad yr 
unigolyn sydd â 
chyfrifoldeb rhiant  
(os nad yr unigolyn a enwir 
uchod)

Dewis iaith  

Rhwystrau mewn perthynas 
â chyfranogiad, a’r cymorth 
eiriolaeth sydd ei angen/a 
ddarperir i oresgyn y rhain

Asesiad Risg

Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw broblemau, cyfredol 
neu hanesyddol, all peri risg i staff sy’n gweithio wrth eu 
hunain, wrth ymweld â’r cartref neu mewn sefyllfa grŵp?

Ydw                       ☐ 
Nac ydw                 ☐ 
Ddim yn gwybod   ☐ 

Os ‘Ydw’ noder 
manylion



Yn eich barn chi, a 
ddylen ni wybod 
unrhyw beth arall am y 
teulu yma?

 Y     

Caniatâd

Ydy’r ymarferydd wedi 
derbyn caniatâd i wneud yr 
atgyfeiriad hwn:

Ydy   
Nac ydy

Caniatâd ysgrifenedig 
neu lafar

Enw’r unigolyn sy’n rhoi 
caniatâd

Y berthynas i’r plentyn 

Os na chafwyd caniatâd ar 
gyfer yr asesiad hwn, noder 
y rhesymau os gwelwch yn 
dda.

Os gwrthodwyd caniatâd, 
pa gamau fydd yn cael eu 
cymryd?

Pwyntiau ychwanegol 
perthnasol  (e.e. manylion 
asiantaethau na ddylid 
rhannu gwybodaeth 
benodol gyda nhw)

Hysbysiad Preifatrwydd
Mae preifatrwydd Gofalwyr Ifainc a’u teuluoedd yn hynod bwysig i WCD a byddwn yn 
defnyddio eich gwybodaeth bersonol i’n galluogi i roi cefnogaeth ichi ac i fonitro’r 
gwahaniaeth a wneir gan ein gwaith. Hwyrach y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol 
gyda’r awdurdod lleol perthnasol (Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych) fel ‘tasg gyhoeddus’ 
yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Hwyrach y byddwn yn awgrymu sefydliadau a gwasanaethau eraill a all roi cefnogaeth i 
Ofalwyr Ifainc, ond byddwn ond yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol i’r 
sefydliadau hyn gyda chaniatâd y Gofalwr Ifanc a’i rhieni, oni bai bod risg i rywun. 
Am fwy o wybodaeth ar sut rydym yn prosesu data personol, hawliau Gofalwyr Ifainc o 
ran diogelu data, neu i gwyno am ein ffyrdd o ddelio gyda’ch gwybodaeth chi, ewch i: 
www.credu.cymru/privacy  neu cysylltwch â Marie Davies, Rheolwr Gweithrediadau ar: 
marie@credu.cymru neu 01597 823800.


