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Ffurﬂen Atgyfeirio
Llenwch y ﬀurﬂen yma a’i llofnodi os oes diddordeb gyda chi mewn derbyn cymorth
i’ch helpu i reoli’ch cartref yn llwyddiannus neu pe hoﬀech gael eich ystyried ar gyfer
tai cymorth. Os ydych chi’n llenwi’r ﬀurﬂen yma ar ran rywun arall, trafodwch y mater
â fe/hi a gwnewch yn siŵr ei fod e/ei bod hi’n fodlon derbyn cymorth.
Os nad oes modd llofnodi’r ﬀurﬂen, sicrhewch fod caniatâd llafar yn cael ei nodi a
nodwch hyn yn y blwch llofnod ar waleod y ﬀurﬂen cyn ei dychwelyd.
1.

Cyfathrebu
Ydych chi’n gallu cyfathrebu trwy gyfrwng
y Gymraeg/Saesng?

Ydw
Nac ydw

Ym mha iaith hoﬀech chi inni
gyfathrebu â chi?

Cymraeg
Saesneg

Dwyieithog

Nam ar y clyw
Nam lleferydd
Dim

Nam ar y golwg
Nam corﬀorol
Gwell gen i beidio â dweud

Oes gyda chi unrhyw anghenion
cyfathrebu yr hoﬀech chi i ni eu hystyried?

Oes angen gweithiwr Iaith Arwyddion
Prydain (BSL) arnoch chi?

Oes
Nac oes

Os nad Cymraeg/Saesneg yw eich iaith
gyntaf, oes angen gwsanaeth cyﬁeithu
arnoch chi?

Oes
Nac oes

Os ‘oes’, rhowch fanylion...

Sut byddwn ni’n defnyddio eich data personol:
Mae angen yr wybodaeth ar y ﬀurﬂen yma arnon ni er mwyn i ni
ddeall eich anghenion unigol a’r ﬀordd orau i ni’ch cefnogi chi.
Yna, mae modd i ni eich cyfeirio at y darparwr mwyaf addas. Pe hoﬀech
chi wybod rhagor am sut mae’r Garfan Grant Cymorth Tai yn
prosesu’ch data personol, ewch i’n hysbysiad preifatrwydd gwasanaeth
ar dudalennau Diogelu Data’r Cyngor www.rctcbc.gov.uk/diogeludata
neu holwch aelod o staﬀ.

2.

Anghenion cymorth
Pa gymorth sydd ei angen arnoch chi?

Hoﬀwn i dderbyn cymorth gyda fy nhenantiaeth
gyfredol (mae hyn yn cynnwys perchnogion tai)
Hoﬀwn i dderbyn cymorth wrth symud mewn i fy
nhenantiaeth newydd (mae hyn yn cynnwys
perchnogion tai)

Hoﬀwn i dderbyn cymorth ond does gen i ddim
tenantiaeth fy hun
Hoﬀwn i lety â chymorth
Ydych chi wedi derbyn cymorth gan unrhyw
wasanaeth cymorth yn RhCT yn y gorﬀennol?

Ydw
Nac ydw

Os ydych, nodwch ba wasanaethau ac
unrhyw enwau...

3.

Amdanoch chi
Enw cyntaf
Cyfenw
Dyddiad Geni

Rhif Yswiriant Gwladol

Cyferiad Presennol

Cod Post
Rhif Ffôn
A yw’n ddiogel i gysylltu â chi
neu i adael neges?

Ydy
Nac ydy

Oes gyda chi fynediad i’r
we?

Oes
Nac oes

Cyfeiriad E-bost
Os nad oes modd inni gysylltu Enw:
â chi, â phwy hoﬀech chi i ni
gysylltu ar eich rhan? Rhif ﬀôn:
Oes gyda chi unrhyw
broblemau neu anghenion
iechyd penodol?

Anghenion iechyd corﬀorol

Anghenion iechyd meddyliol

Anabledd dysgu

Dim

Gwell gen i beidio â dweud
Os oes mwy nag un yn
berthnasol, rhowch fanylion
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Cydraddoldebau
Does dim rhaid ichi ateb y cwestiynau cydraddoldeb canlynol
Rhyw

Benywaidd

Gwrywaidd

Trawsryweddol

Anneuaidd

Gwell gen i beidio â dweud

Arall (rhowch ragor o fanylion):
Statws
Priodasol

Partneriaethau Siﬁl

Wedi Ysgaru

Wedi Priodi

Mewn Perthynas

Wedi Gwahanu

Sengl

Gweddw

Gwell gen i beidio â dweud

Arall (rhowch fanylion):
Tras Ethnig

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd - Bangladeshaidd

Cymysg – Gwyn ac Asiaidd

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd - Tsieineaidd

Cymysg – Gwyn a Du’r Aﬀrica

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd - Indiaidd

Cymysg – Gwyn a Du’r Caribî

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd - Pacistanaidd

Cymysg – Arall

Asiaidd – Arall

Gwyn – Prydeinig

Du neu Ddu Prydeinig - Aﬀricanaidd

Gwyn – Gwyddelig

Du neu Ddu Prydeinig - Caribeaidd

Gwyn - Arall

Du neu Ddu Brydeinig - Arall

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Gwell gen i beidio â dweud
Grwp Ethnig arall (rhowch fanylion):
Cenedligrwydd

Prydeinig

Saesnig

Gwyddelig o Ogledd Iwerddom

Cymreig

Albanaidd

Gwell gen i beidio â dweud

Arall (rhowch fanylion):
Rhywioldeb

Deurywiol

Dyn Hoyw

Menyw Hoyw/Lesbiaidd

Heterorywiol/Syth

Gwell gen i beidio â dweud

Arall (rhowch fanylion):
Cred
grefyddol

Bwdhaidd

Cristgnogol

Iddewig

Hindw

Mwslemaidd

Sikh

Dim Cred neu Grefydd

Gwell gen i beidio â dweud
Arall (rhowch fanylion):

3

4.

Fy sefyllfa bresennol o ran llety
Rhowch fanylion e.e. pa mor hir rydych chi wedi byw yno
Perchennog/Meddiannydd

Rhentu gan Gymdeithas Dai
Nodwch fanylion cyswllt y Gymdeithas
Dai a’r Swyddogion Tai
Cymdeithas Dai:
Manylion Cyswllt:

Rhentu oddi wrth landlord preifat

Enw:
Manylion Cyswllt:

Byw gyda theulu neu ﬀrindiau

Byw mewn llety dros dro/gwely a
brecwast/hostel
Cysgu allan

Rwy’n symud i mewn i
fy nghartref newydd

Ar ba ddyddiad fyddwch chi’n symud i’r eiddo newydd?
Beth yw’ch cyfeiriad newydd?

Byw mewn carafan/cartref symudol

Rwyf yn y carchar ar hyn o bryd
Rhowch fanylion eich
dyddiad rhyddhau os yn bosib

Rwyf yn yr ysbyty ar hyn o bryd
Rhowch fanylion eich llety pan
fyddwch chi’n cael eich rhyddhau o’r
ysbyty, os yn bosib

Arall
Rhowch fanylion
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5.

Beth yw’r prif reswm/rhesymau bod angen cymorth arnoch chi?
Mae rhaid
ticio o leiaf
un blwch

Cam-drin Domestig

Salwch Hir Dymor (e.e. diabetes, epilepsi, arthritis)

Trais Rhywiol

Hanes o Droseddu

Anabledd Dysgu

Person ifanc sydd wedi gadael gofal

Iechyd Meddwl

Person ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd heb fod mewn gofal

Alcohol

Sipsi/Teithiwr

Teuluoedd

Camddefnyddio Sylweddau

Statws Ffoadur

Teulu sydd ag un rhiant

Dementia/Nam i’r cof

Anableddau corﬀorol/synhwyraidd

Dros 55 oed

Person sengl ag Anghenion Cymorth sydd ddim wedi’u
rhestru uchod 25 i 55 oed

Anhwylder datblygu

Cyn-bersonél neu bersonél cyfredol y Lluoedd Arfog

e.e. Awtistiaeth

Rhestrwch yr
Prif angen
anghenion
cymorth
Ail angen
mwyaf
blaenllaw o’r
rhestr uchod Trydydd angen
NODWCH: Na fydd y ﬀurﬂen yn cael ei dychwelyd os na fydd y prif anghenion yn cael eu rhoi mewn trefn
6.

Ydych chi’n derbyn cefnogaeth neu help ar hyn o bryd gan unrhyw
weithwyr proﬀesiynol, ﬀrind neu aelod o’r teulu?
Er enghraiﬀt: Gweithiwr Cymdeithasol, Nyrs, Swyddog Prawf, Cynhaliwr, Swyddog Tai, Nyrs Seiciatrig Gymunedol.
Os ydych chi’n un o denantiaid Cymdeithas Dai, rhowch fanylion eich Swyddog Tai dynodedig.

Enw
1

Perthynas â chi

Manylion cyswllt



2




3




4




5




6
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7.

Pa gefnogaeth ydych chi’n teimlo bod ei hangen arnoch chi?
Os ydych chi wedi ateb ‘cywir’, nodwch fanylion
Rwy’n ddigartref neu dan
fygythiad digartrefedd
Mae gen i ôl-ddyledion rhent neu forgais
Os oes, faint o ddyledion sydd gyda chi? Oes gyda chi
drefniant ar waith i leihau’r ôl-ddyledion?

Rwy’n wynebu camau gweithredu cyfreithiol
e.e. Hysbysiad Ymadael (NTQ), troi allan neu orchymyn
meddiant

Rwy’n wynebu aﬂonyddwch neu mewn perygl o
drais gan eraill
Mae angen cymorth arna i i reoli fy arian
e.e. Talu biliau/rhent, gwneud cais am fudd-daliadau,
budd-daliadau wedi dod i ben/yn destun sanctiwn neu
reoli dyled/ion

Mae angen cymorth arna i i
gwblhau neu ddarllen ﬀurﬂenni
e.e. Llythyrau a biliau

Mae angen cymorth arna i wrth edrych am waith,
hyﬀorddiant, cyﬂeoedd gwirfoddoli neu
weithgareddau yn fy ardal leol
Mae angen cymorth arna i i edrych ar ôl fy hun,
gan gynnwys gwneud apwyntiadau
e.e. Ymweld â meddyg teulu/deintydd/gweithwyr
meddygol proﬀesiynol eraill, bwyta’n iach neu gymorth
gyda’ch lles meddyliol

Mae angen cymorth arna i i symud a chwilio am
lety arall neu help i wneud cais am lety neu i
gynnig am eiddo
e.e. Wrth wneud gais am dŷ neu eiddo

Mae angen cymorth arna i i deimlo’n ddiogel yn fy
nghartref
e.e. Cymorth i addasu eich cartref fel bod byw yno’n
haws, megis gosod cawod â chanllawiau yn yr ystafell
ymolchi

Mae angen cymorth arna i i reoli
a chynnal fy nghartref
e.e. Trefnu atgyweiriadau, gofalu am eich gardd, helpu i
gadw’r eiddo’n lân ac yn daclus?

Mae angen cymorth arna i er mwyn
peidio â cholli fy nghartref
e.e. Problemau gydag ymddygiad gwrth-gymdeithasol,
camddefnydd sywleddau, anghenion meddygol
neu gymdeithasol

Oes gyda chi lety ond dim modd o
fyw ynddo/dychwelyd iddo?
e.e. O ganlyniad i drais domestig, risg gan eraill
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8.

A oes gyda chi unrhyw wybodaeth arall rydych chi’n credu fyddai’n
ddefnyddiol inni ei gwybod fel bod modd inni roi cymorth eﬀeithiol i chi?

9.

Caniatâd

Os ydych chi’n llenwi’r ﬀurﬂen yma ar ran rhywun arall, trafodwch y mater gyda fe/hi a gwnewch yn
siŵr ei fod/ei bod yn cydsynio i dderbyn cymorth.
Ydy’r ymgeisydd wedi
cydsynio i’r atgyfeiriad

Ydy
Nac ydy Os ydych chi’n cyﬂwyno’r ﬀurﬂen gais yma heb ganiatâd (e.e.
am resymau diogelu) cysylltwch yn uniongyrchol â’r Garfan Grant
Cymorth Tai i drafod y cais.

Rhannu gwybodaeth
Er mwyn derbyn cymorth, rwy’n deall y bydd yr wybodaeth sydd wedi ei chofnodi ar y ﬀurﬂen atgyfeirio
yma yn cael ei rhannu gyda’r asiantaeth neu’r sefydliad mwyaf priodol a allai ddiwallu fy anghenion trwy
ddarparu cyngor a chefnogaeth.

Enw

Llofnod

Dyddiad
Os nad oes modd ichi gael llofnod, rhowch wybod i ni ar lafar
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Asiantaeth sy’n atgyfeirio
Enw’r Atgyfeiriwr
Sefydliad
Rhif cyswllt
Cyfeiriad e-bost
Perthynas â’r ymgeisydd
Rhif Cais Digartrefedd (os yw’r
Garfan Datrysiadau Llety yn
gwybod beth yw’r rhif
Os mai asiantaeth atgyfeirio sy’n cwblhau’r ﬀurﬂen ar ran rhywun rydych chi eisoes yn darparu
gwasanaeth iddo fe/iddi hi, darparwch wybodaeth ychwanegol e.e. asesiad risg.
Nodwch unrhyw fath o
ymweliad bydd ei angen er mwyn
cynnal asesiad

Ymweliad gan un aelod staﬀ
Ymweliad gan fwy nag un aelod staﬀ
Ymweliad mewn gofod diogel/cyhoeddus

Os dywedoch chi bod angen
mwy nag un aelod staﬀ i gynnal
yr ymweliad neu fod angen
ei gynnal mewn gofod
diogel/cyhoeddus, rhowch ragor
o fanylion

OS YDYCH CHI WEDI
CWBLHAU’R FFURFLEN AR
BAPUR...

OS YDYCH CHI WEDI
CWBLHAU’R FFURFLEN
YN DDIGIDOL...

Anfonwch hi i:

Anfonwch hi i:

Carfan Grant Cymorth Tai
Tŷ Sardis, Heol Sardis
Pontypridd CF37 1DU

CymorthiBobl@rctcbc.gov.uk
Cyflwyno

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg
You are welcome to communicate with us in Welsh
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