
Dy Fywyd di, 

Dy Ofal di 
Gwybodaeth i blant a  

phobl ifanc 8-18 oed 

  

Dyma wahoddiad i gymryd 

rhan yn arolwg ‘Dy Fywyd 

di, Dy Ofal di’ yn 2018.  

 

Mae’r daflen hon yn cynnwys 

gwybodaeth am yr arolwg. Cyn 

dechrau ateb yr arolwg, bydden 

ni’n hoffi i ti ddarllen drwy’r holl 

wybodaeth. Mae’n bwysig dy fod 

ti’n gwybod beth yw pwnc yr 

arolwg. Gallet ti ofyn i oedolyn 

rwyt ti’n trystio dy helpu i ddarllen 

trwy’r wybodaeth.  

Am beth mae’r arolwg?  

• Mae arolwg yn gofyn cwestiynau am bethau penodol. Mae’r arolwg yma’n gofyn 

cwestiynau i ti er mwyn cael gwybod dy farn am yr amser rwyt ti wedi’i dreulio 

mewn gofal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

• Mae’r arolwg yma’n gofyn cwestiynau i holi dy farn am dy weithiwr 

cymdeithasol, dy ofalwr, dy ffrindiau, y pethau rwyt ti’n cael cyfle i’w gwneud, y 

gefnogaeth rwyt ti’n cael a sut rwyt ti’n teimlo. 

Pam dylwn i gymryd rhan?  

• Rydyn ni eisiau i ti gymryd rhan er mwyn i ti fedru helpu dy awdurdod lleol i 

wybod sut mae gwneud bywyd yn well i bob plentyn sydd mewn gofal.  

Oes rhaid i fi gymryd rhan?  

• Na, does dim rhaid i ti gymryd rhan yn yr arolwg; ti sydd i ddewis. 

Sut galla i gymryd rhan yn yr arolwg?  

• Rwyt ti’n gallu defnyddio cyfrifiadur, tabled, ffôn neu bapur ar gyfer yr arolwg. 

Gall yr oedolyn rwyt ti’n trystio helpu gyda hyn, ond fyddi di ddim yn mynd i 

drwbwl am unrhyw beth rwyt ti’n ei ddweud.  

• Dylai’r arolwg gymryd rhyw 10 munud i’w gwblhau 



Mae’r arolwg yma’n  

ddi-enw. Mae hynny’n  

golygu y byddwn ni ddim yn 

gwybod pwy wyt ti na phwy 

sy’n rhoi pa atebion i’r 

cwestiynau yn yr arolwg. Os 

oes gen ti unrhyw bryderon, 

neu os wyt ti eisiau help 

gyda rhywbeth, cofia  

ddweud.   

Os wyt ti eisiau help neu gefnogaeth, 

siarad â’th weithiwr cymdeithasol 

neu’r person sy’n dy helpu gyda’r 

arolwg.  
 

Rwyt ti hefyd yn gallu ffonio 

ChildLine ar 0800 1111 neu ymweld 

â www.childline.org.uk. Mae ganddyn 

nhw wasanaeth ffôn di-dâl a 

gwasanaeth sgyrsiau ar-lein sydd ar 

agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr 

wythnos.  
 

Comisiynydd Plant Cymru: Y 

Gwasanaeth Ymchwiliadau a 

Chyngor   

Ffonia 0808 801 1000  neu 01792 

765600 

Tecstia 80800 am ddim (gan ddechrau 

dy neges â COM) 

E-bostia: 

cyngor@complantcymru.org.uk 

Pwy fydd yn gweld fy atebion?  

• Fyddwn ni ddim yn dweud wrth neb pa atebion rwyt ti wedi’u ticio. Os oes 

rhywun yn dy helpu i gwblhau’r arolwg, byddan nhw eisoes wedi cael gwybod 

eu bod nhw ddim i fod i rannu dy atebion gyda neb. Ond bydd rhaid iddyn nhw 

ddweud wrth dy weithiwr cymdeithasol neu rywun o’r awdurdod lleol os byddi 

di’n dweud rhywbeth sy’n golygu dy fod ti neu rywun arall mewn perygl, neu bod 

risg y gallet ti ddioddef niwed.  

Beth os bydd angen help arna i?  

• Bydd yr oedolyn sydd wedi rhannu’r arolwg yma gyda thi yn gallu dy helpu i 

gwblhau’r arolwg os bydd angen help arnat ti.   

• Mae’n bwysig bod dy ofalwr neu dy weithiwr cymdeithasol ddim yn dy helpu i 

gwblhau’r arolwg – mae rhai o’r cwestiynau amdanyn nhw!  

Beth fydd yn digwydd ar ôl i fi orffen yr arolwg?  

• Byddwn ni’n cadw dy atebion ar gyfrifiadur yn Coram Voice.  

• Yna bydd dy atebion yn cael eu crynhoi mewn adroddiad gydag atebion gan 

blant eraill mewn gofal a’u hanfon at dy awdurdod lleol. Fydd dy enw ddim yn 

yr adroddiad.  

• Bydd dy awdurdod lleol yn edrych ar y posibilrwydd o wneud newidiadau ar sail 

y pethau rwyt ti’n dweud.  

http://www.childline.org.uk/
mailto:cyngor@complantcymru.org.uk

