
 

Rhif Elusen Gofrestredig: 1103712, Rhif Cwmni Cofrestredig: 4779458 Cofrestrwyd yng 
Nghymru.  

Partneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

Credu – yn Cysylltu Gofalwyr 

Ffurflen Atgyfeirio 

	 Mae Credu wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i Ofalwyr a 
Gofalwyr Ifainc ar draws Powys. 

Gallwch atgyfeirio rhywun drwy lenwi’r ffurflen hon a’i hanfon drwy ebost diogel at: 
carers@credu.cymru trwy’r post at: Marlow, Cilgant y De, Llandrindod LD1 5DH neu 

drwy ffonio: 01597 823800  

Ar ôl derbyn yr atgyfeiriad, byddwn yn cysylltu â’r Gofalwr.  

Gellir dysgu mwy hefyd drwy ymweld â:  www.credu.cymru    
drwy hoffi ein tudalen Facebook !Credu Connecting Carers neu drwy ddilyn ein cyfrif 

Twitter:  @CreduCarers 

GWEITHWYR PROFFESIYNOL  

Ydy’r Gofalwr wedi rhoi caniatâd ichi wneud yr atgyfeiriad yma? YDY / NAC YDY 

YDY’R GOFALWR WEDI CAEL ASESIAD GOFALWR? Ydy / Nac ydy / Ar y gweill / 
Ddim yn gwybod 

Drosodd                                                                               

Enw’r Gweithiwr 
Proffesiynol

Tîm/Sefydliad

Rhif(au) ffôn: Ebost

Sut hoffech chi gadw mewn cysyllCad ynghylch yr achos hwn? 

Hoffech chi dderbyn newyddion a diweddariadau cyffredinol drwy ebost gan yr Uned Gofalwyr?                         
HOFFWN / DIM DIOLCH

mailto:carers@credu.cymru
http://www.credu.cymru


COFNODI’R HYN SY’N BWYSIG 

Rydym yn gofyn y cwestiynau hyn er mwyn deall y sefyllfa’n llawn adeg yr atgyfeiriad. Fodd 
bynnag, os nad ydych yn gallu ateb bob cwestiwn, peidiwch â phoeni, oherwydd byddwn yn 
derbyn atgyfeiriad, mor bell â bod y manylion cyswllt gennym, ac rydych wedi derbyn 
caniatâd y gofalwr i’w atgyfeirio atom. 

Deilliant Personol/Teuluol (os yn hysbys)  

• Pa fath o fywyd byddai’n hoffi ei gael? 

Cryfderau 

• Beth sy’n mynd yn dda?  * Pwy sy’n helpu?  

Risgiau Blaenoriaeth 

• Pa heriau neu broblemau sy’n ei rwystro rhag cyrraedd ei ddewis ganlyniad/
nod? 

• Gweithio wrth ei hun / Diogelu    

Diogelwch / Cynllun wrth gefn 

• Oes cynllun wrth gefn mewn bodolaeth? *Beth os na fydd y Gofalwr yn gallu 
rhoi gofal?  

Beth sydd angen digwydd? 

Ble maen nhw nawr? 

Oes unrhyw beth arall yn eich barn chi y dylen ni wybod? 

Drosodd 



GWYBODAETH BERSONOL 

Mae preifatrwydd teuluoedd yn hynod bwysig inni 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 
(Cyngor) a’r GIG fel ‘tasg gyhoeddus’.   

Hwyrach y byddwn yn awgrymu sefydliadau a gwasanaethau eraill a all roi 
cefnogaeth i’r teulu, ond byddwn ond yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol 
i’r sefydliadau hyn gyda chaniatâd y gofalwr, oni bai bod risg i rywun. 

AM Y GOFALWR 

AM YR UNIGOLYN (NEU’R BOBL) SY’N DERBYN GOFAL 

Enw’r Gofalwr Dyddiad geni

Cyfeiriad 

COD POST

Rhif(au) ffôn

Ebost Dewis iaith 
Llafar 
Ysgrifenedig

SAESNEG/CYMRAEG/
ARALL 
SAESNEG/CYMRAEG/
ARALL

Ysgol Gofalwr Ifanc

Enw Dyddiad geni

Y Berthynas i’r 
Gofalwr

Manylion Iechyd/Anabledd

Enw Dyddiad geni

Y Berthynas i’r 
Gofalwr



MONITRO CYDRADDOLDEB 

Ydych chi’n hapus inni gofnodi Gwybodaeth Monitro Cydraddoldeb?        BYDDAI’N 
WELL  

          GENNYF BEIDIO 

Manylion Iechyd/Anabledd

Sut fyddech chi’n disgrifio eich CEFNDIR ETHNIG?

Byddai’n well gennyf beidio dweud

Gwyn

Seisnig/o’r Alban/ Cymreig/ o Ogledd Iwerddon/DU

Gwyddelig

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig

Unrhyw gefndir gwyn arall

Cefndir ethnig cymysg

Asiaidd/Asiaidd DU

Indiaidd

Pacistanaidd

Bangladeshaidd

Tsieinïaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Du / Affricanaidd / Caribïaidd  / Du DU

Affricanaidd

Caribïaidd

Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd / Caribïaidd arall

Grŵp ethnig arall

Arabaidd

Arall



Fyddai’r Gofalwr yn disgrifio ei hun fel Anabl?                             Byddai’n well gennyf beidio 
dweud / IE / NA

CREFYDD NEU GREDOAU

Byddai’n well gennyf beidio dweud

Dim crefydd

CrisCon

Bwdhaidd

Hindŵaidd

Iddewig

Mwslim

Sikh

Crefydd arall

TUEDDFRYD RHYWIOL

Byddai’n well gennyf beidio dweud

Heterorywiol

Lesbiaidd, dyn hoyw neu ddeurywiol


