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GWELEDIGAETH SY’N 
CAEL EI RHANNU

Hoffen ni weld yr holl blant a phobl ifainc, beth bynnag
fo’u cefndiroedd yn derbyn pob cyfle posibl i gyrraedd eu
llawn botensial. 
Ein Nod: Sicrhau bod yna gyfleon i Blant sy’n Derbyn
Gofal wella eu cyfleon mewn bywyd gan hybu eu
haddysg a’u lles.
Ein Pwrpas yw newid a gwella gwasanaethau prif lif sy’n
bodoli eisioes, er mwyn gwella canlyniadau a deilliannau
ar gyfer y grŵp yma sy’n agored i niwed.



Rydyn ni’n cydweithio â’r holl weithwyr proffesiynol
ym meysydd addysg ac iechyd, gwasanaethau i
blant, rhieni maeth a’r trydydd sector…..

Rydyn ni’n blaenoriaethu’r Plant sy’n Derbyn Gofal yma:

• Disgyblion sy’n nesáu at gyfnod pontio (e.e. Cyfnod Allweddol 2 i
Gyfnod Allweddol 3)

• Disgyblion y tu allan i’r ysgol
• Disgyblion sydd â’r modd i gael eu gwahardd o’r Ysgol
• Disgyblion sydd ar leoliad sydd ar fethu

Rydyn ni’n gweithio gyda’r rheiny sy’n BDG yn y Fwrdeistref Sirol yn
ogystal â phlant sy’n perthyn i AlL arall ond sy’n byw yn RhCT.



Beth arall ydyn ni’n ei gynnig?

• Canllawiau Rhyngweithio dros Fideo (VIG)

• Arferion yn Seiliedig ar Atebion

• Arferion yn Seiliedig ar Dderbyniad ac Ymroddiad

• Dulliau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, e.e. 
Cynllunio ‘Yfory’ gwahanol gyda Gobaith

• Gwrando ar lais y plentyn

• Arferion Datblygiadol Dyadig

• Sesiynau Cysylltu ac Ysgrifennu Stori mewn modd
Therapiwtig

• Goruchwyliaeth ar gyfer staff ysgol



Rydyn ni’n cefnogi Plant sy’n Derbyn Gofal mewn nifer o 
ffyrdd, fel a ganlyn:

• Darparu ymgynghoriad, cyngor ac arweiniad

• Cyflwyno ymyriadau a rhaglenni uniongyrchol ac anuniongyrchol;

• Cefnogi a dod o hyd i leoliadau i ddisgyblion mewn ysgolion;

• Bod yn bresennol a chymryd rhan mewn cyfarfodydd Paneli Maethu;

• Cynnig Cefnogaeth Therapiwtig ac Ymyrraeth;

• Paratoi, monitor a chofnodi Cynlluniau Addysg Personol

• Darparu hyfforddiant a gwaith systemig gyda’r cyrff llywodraethu;

• Cefnogi ysgolion, cynhalwyr a gweithwyr proffesiynol



Rydyn ni’n cynnig ystod eang o hyfforddiant i ysgolion, 
rhieni maeth a gweithwyr proffesiynol eraill:

• Hyfforddiant i Lywodraethwyr

• Penodi Cynorthwy-ydd Cymorth Llythrennedd
Emosiynol i Rieni Maeth

• Person Dynodedig i fynd ar hyfforddiant i BDG

• Hyfforddiant Cynllun Addysg Personol

• Hyfforddiant Ymlyniad a Thrawma

• Hyfforddiant ‘Friendly Schools’ Lefel 1,2 a 3 ar
gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal

• Hyfforddiant i gefnogi colled neu brofedigaeth

• Hyfforddiant i ddelio ag Emosiynau



‘Friendly Schools’ i Blant sy’n Derbyn Gofal

Mae modd i ni gefnogi ysgolion er mwyn ennill Gwobr
‘Friendly Schools’ i Blant sy’n Derbyn Gofal.

Mae’r nod o ansawdd ar gyfer ysgolion yn cael ei gyrraedd
gan ddangos tystiolaeth ac arfer da o’r ddarpariaeth sydd
ar gael i Blant sy’n Derbyn Gofal. Mae’r nodau arfer da 
yma yn dilyn y dangosyddion sy’n ymddangos yn Llawlyfr
‘Friendly Schools’ i Blant sy’n Derbyn Gofal.
Am ragor o wybodaeth am gyrraedd y nod o ansawdd, anfonwch e-bost at 
Rhian Smallwood, Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal: 
rhian.smallwood@rctcbc.gov.uk
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Sut i ofyn am gymorth gan y garfan i Blant sy’n Derbyn
Gofal
Mae croeso i chi drafod unrhyw gais i chi gael eich cynnwys yn rhan o’r broses gydag aelod o’r
garfan i Blant sy’n Derbyn Gofal.

Dylech chi anfon unrhyw gwestiwn sydd gyda chi at AtgyfeiriadauPDG@rctcbc.gov.uk gan ddarparu
eich:

• Enw

• Eich perthynas â’r plentyn (e.e. rhiant maeth, perthynas gwaed ayyb.)

• Disgrifiad byr o’ch pryder / y modd hoffech chi gefnogaeth

• Eich rhif ffôn cyswllt

Byddwch chi’n cael cynnig galwad ffôn yn y lle cyntaf gydag aelod o Garfan Addysg i Blant sy’n
Derbyn Gofal.

Os hoffech chi fynediad at yr wasanaeth, anfonwch e-bost at AtgyfeiriadauPDG@rctcbc.gov.uk

Unwaith byddwn ni wedi derbyn eich neges, bydd aelod o’r garfan yn cysylltu â chi er mwyn cael
sgwrs ac i drafod y camau nesaf.
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