Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaethol Dyfed Powys
OS OES PRYDERON AM BLENTYN Y MAE ANGEN YMDRIN Â HWY AR UNWAITH, DYLID GWNEUD
ATGYFEIRIAD YN DDI-OED DROS Y FFÔN I’R GWASANAETH ASESU/TÎM DYLETSWYDD. MEWN ACHOSION
O’R FATH DYLID CWBLHAU’R FFURFLEN HON WEDYN A’I HANFON AT Y TÎM ASESU/TÎM DYLETSWYDD YR
UN DIWRNOD GWAITH, YN UNOL Â GWEITHDREFNAU AMDDIFFYN PLANT CYMRU GYFAN.

GELLIR ATGYFEIRIO YN SIR GAERFYRDDIN DRWY’R CANLYNOL:
Yn ystod oriau swyddfa - Tîm Atgyfeirio Canolog
Rhif Ffôn: 01554 742322

Ffacs: 01554 742176

E-bost: CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

Y tu allan i oriau swyddfa - y Tîm Dyletswydd Brys:
Rhif Ffôn: 01558 824283
GELLIR ATGYFEIRIO YNG NGHEREDIGION DRWY’R CANLYNOL:
Yn ystod oriau swyddfa - Y Ganolfan Gyswllt
Rhif Ffôn:

01545574000

Ffacs: 01545574002

E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Y tu allan i oriau swyddfa - y Tîm Dyletswydd Brys
Rhif Ffôn: 0845 6015392
GELLIR ATGYFEIRIO YN SIR BENFRO DRWY’R CANLYNOL:
Yn ystod oriau swyddfa – y Tîm Asesu
Rhif Ffôn: 01437 764551 Ffacs 01437 776337
Y tu allan i oriau swyddfa - y Tîm Dyletswydd Brys
Rhif Ffôn:

08708 509508

GELLIR ATGYFEIRIO YM MHOWYS DRWY’R CANLYNOL:
Yn ystod oriau swyddfa – y Timau Dyletswydd
Aberhonddu/Ystradgynlais Rhif Ffôn: 01874 624298 E-bost: breed@powys.gov.uk
Y Drenewydd Rhif Ffôn: 01686 617520 E-bost: newed@powys.gov.uk
Maesyfed Rhif Ffôn: 01597 827128 E-bost:

raded@powys.gov.uk

Y Trallwng Rhif Ffôn: 01938 551899 E-bost: weled@powys.gov.uk
Y tu allan i oriau swyddfa - y Tîm Dyletswydd Brys
Rhif Ffôn:

0845 7573818

Manylion y sawl sy'n atgyfeirio
Enw'r Atgyfeiriwr

Swydd ac Asiantaeth

E-bost

Rhif ffôn

Dyddiad Atgyfeirio

Cyfeiriad post

Os na roddwyd caniatâd, eglurwch pam:

Barn y Plentyn/Person Ifanc ynghylch
gwneud yr Atgyfeiriad hwn

Barn y Rhiant/Rhieni ynghylch gwneud yr
Atgyfeiriad hwn

Manylion y Plentyn a Atgyfeirir
Enw Teulu

Enw(au) cyntaf

Enwau eraill a
ddefnyddiwyd (os o gwbl)

Rhyw

Oed

Dyddiad geni

Cyfeiriad

Rhif Ffôn
Côd post

Ydy’r plentyn/person ifanc
wedi cyrraedd o wlad
dramor?

Os ydy, ar ba ddyddiad y
cyrhaeddodd:

Statws Mewnfudo:

Rhif Cofrestru’r Swyddfa Gartref:

Crefydd y Plentyn/Person
Ifanc:

Ethnigrwydd:

Anghenion Diwylliannol:

Ydy’r Plentyn/
Person Ifanc yn
Ofalwr Ifanc?

Cenedligrwydd

Rhowch fanylion

Dewis iaith:

Manylion aelodau’r Cartref (dylech gynnwys pawb, gan gynnwys brodyr a chwiorydd,
sy’n byw yn yr eiddo)
Enw(au) Teulu, gan gynnwys Enwau Eraill a Ddefnyddir
Enwau Aelodau’r Cartref
Perthynas â’r
Gwryw/
plentyn
Benyw

Dyddiad
geni/
Dyddiad
geni
disgwyl
-iedig

Ethnigrwydd

Crefydd

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Manylion pobl arwyddocaol nad ydynt yn byw gyda’r plentyn (dylech gynnwys unrhyw
aelodau o’r teulu, gan gynnwys brodyr a chwiorydd)
Enw(au) Teulu, gan gynnwys Enwau Eraill a Ddefnyddir
Enwau aelodau’r aelwyd
Perthynas â’r
Gwryw/
plentyn
Benyw

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Dyddiad
geni/
Dyddiad
geni
disgwyl
-iedig

Ethnigrwydd

Crefydd

Anghenion Cyfathrebu’r teulu
Oes gan unrhyw aelod o’r teulu anawsterau
cyfathrebu?

Oes
Nac
oes

Manylion

A oes angen Cyfieithydd /
Cyfryngwr?

Oes
Nac
oes

Enw

Manylion

Gwybodaeth ynghylch Statws Statudol
Ydy’r plentyn/plant neu blant eraill yn y
teulu ar y Gofrestr Anabledd?

Ydy
Nac
ydy

Manylion

Oes gan y plentyn/plant Ddatganiad o
Angen Addysgol neu rywbeth yn lle
Datganiad o Angen Addysgol?

Oes
Nac
oes

Manylion

Ydy’r plentyn/plant neu blant eraill yn y
teulu ar y Gofrestr Amddiffyn Plant neu
wedi bod arni?

Ydy
Nac
ydy

Manylion

Ydy’r plentyn/plant neu blant eraill yn y
teulu yn/wedi derbyn gofal gan
awdurdod lleol?

Ydy
Nac
ydy

Manylion

A fu’r teulu’n byw mewn ardal arall? Os do, ble?

Enw

Camddefnyddio
Sylweddau

Ie
Na

Manylion

Salwch Meddwl

Ie
Na

Manylion

Afiechyd
Corfforol

Ie
Na

Manylion

Cam-drin
Domestig

Ie
Na
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Hanes
Blaenorol o
Ymddygiad
Treisgar

Ie
Na

Manylion

Anawsterau
dysgu

Ie
Na

Manylion

Ffactorau
amgylcheddol

Ie
Na

Manylion

Asiantaethau Allweddol sy’n
ymwneud ag aelodau’r
Aelwyd
Meddyg Teulu
Ymwelydd Iechyd
Gwasanaeth Bydwreigiaeth
Pediatregydd Cymunedol
Deintydd
Yr Heddlu
Ysgol
Gwasanaethau Plant
Nyrs Ysgol
Gwasanaethau
Camddefnyddio Sylweddau
Swyddog Lles Addysg
/Swyddog Cynhwysiad
Swyddog Cymorth i
Ddisgyblion
Cymorth i Fenywod
Meithrinfa
Gwasanaeth Troseddu
Ieuenctid
Gwasanaeth Ieuenctid
Tîm Iechyd Meddwl
Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)
Gwasanaethau Oedolion
Tai
Y Gwasanaeth Prawf
Arall (rhowch fanylion)

Enw a Chyfeiriad

Rhif ffôn/E-bost

Asesiad o’r Risg, gan gynnwys y risg i’r Staff:
Anghenion datblygiadol y plentyn/person ifanc. Gofynnir i chi gofnodi cryfderau yn ogystal ag
anawsterau.

Materion sy’n effeithio ar allu rhieni/gofalwyr i ymateb yn briodol i anghenion y plentyn/person ifanc.
Gofynnir i chi gofnodi cryfderau yn ogystal ag anawsterau.

Ffactorau teuluol ac amgylcheddol sy’n effeithio ar y plentyn a’r teulu. Gofynnir i chi gofnodi cryfderau yn
ogystal ag anawsterau.

Crynodeb o’r Rheswm am yr Atgyfeiriad, beth yw’r canlyniad disgwyliedig ar gyfer y plentyn:

Ers pryd rydych chi’n
adnabod y teulu?
Pa wasanaethau rydych
chi wedi’u darparu hyd
yma?

Llofnod y gweithiwr sy’n cwblhau’r atgyfeiriad:
Asiantaeth…

Yn rhinwedd pa
swyddogaeth?

……………………………Dyddiad …

………

……………………………………………………………………………………………

Llofnod yr Aelod o’r Teulu (â chyfrifoldeb rhiant) sy’n rhoi caniatâd ar gyfer yr atgyfeiriad
Enw…

…………………………………………………………………Dyddiad…

Os na roddwyd caniatâd, eglurwch pam …

……………

………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Canllawiau ar gyfer Atgyfeirio
Mae’n bwysig bod atgyfeirwyr yn atgyfeirio cymaint o wybodaeth ag sydd ganddynt am y teulu,
gan gynnwys rheswm clir am yr atgyfeiriad a beth dylai canlyniad disgwyliedig unrhyw ymyrraeth
fod. Dylid defnyddio’r Fframwaith Asesu Cenedlaethol yn ganllaw ar gyfer rhoi gwybodaeth am y
teulu. Mae hefyd yn bwysig rhoi darlun cytbwys o’r teulu, gan roi sylw i’w cryfderau a’u gwendidau.
Gofynnir i chi ddarllen y canllawiau isod ynghylch y wybodaeth sy’n berthnasol i bob parth.
Peidiwch â phryderu’n ormodol ynghylch sicrhau bod yr holl wybodaeth yn y man cywir. Os ydych
chi’n ansicr ble dylai peth gwybodaeth fynd, ychwanegwch hi at unrhyw flwch. Mae’n bwysicach
bod y wybodaeth yn cael ei rhannu na’i bod yn y lle cywir.

(1)

Anghenion datblygiadol y Plentyn/Person Ifanc

Mae pob plentyn yn newid ac yn datblygu dros amser. Mae cyfrifoldeb ar rieni i ymateb i
anghenion y plentyn. Diben yr adran hon yw canfod meysydd lle ceir cryfder a meysydd lle mae
angen datblygiadol, er mwyn eich cynorthwyo i benderfynu a oedd angen gwasanaethau ar y
plentyn/person ifanc dan sylw i gyflawni safon resymol o ddatblygiad neu i atal amharu sylweddol
ar ei (h)iechyd a’i (d)datblygiad. Gofynnir i chi roi cynifer o fanylion â phosibl, gan gofnodi
cryfderau yn ogystal ag anawsterau.
Mae angen ystyried iechyd, addysg, datblygiad emosiynol ac ymddygiadol, hunaniaeth a
chyflwyniad cymdeithasol, perthnasoedd teuluol a chymdeithasol.

(2) Materion sy’n effeithio ar allu rhieni/gofalwyr i ymateb yn briodol i anghenion y
plentyn/person ifanc –
Dylid archwilio’r materion canlynol: darparu gofal sylfaenol, sicrhau diogelwch, cynhesrwydd
emosiynol, symbyliad, cyfarwyddyd a therfynau, sefydlogrwydd, meithrin, creu cwlwm, parchu,
cyfleoedd i chwarae, diddordeb yn yr ysgol.
Dengys ymchwil mai’r ffactorau canlynol sy’n fwyaf tebygol o effeithio ar y gallu i fagu plant:
salwch corfforol, salwch meddyliol, anabledd dysgu, camddefnyddio sylweddau/alcohol, cam-drin
domestig, cam-drin yn ystod plentyndod, hanes o gam-drin plant. Gofynnir i chi gofnodi cryfderau
yn ogystal ag anawsterau.

(3) Ffactorau teuluol ac amgylcheddol sy’n effeithio ar y plentyn a’r teulu
Dylid archwilio’r materion canlynol: Hanes y teulu a’i weithrediad, adnoddau
cymdeithasol/cymunedol, y teulu ehangach, tai, cyflogaeth/incwm. Gofynnir i chi gofnodi cryfderau
yn ogystal ag anawsterau.
Dylai atgyfeirwyr dderbyn adborth ysgrifenedig ynghylch y cynnydd a wnaed o ran eu
hatgyfeiriad.

At ddefnydd y Tîm Asesu'n unig
Rhestr Wirio’r Gwasanaeth Asesu / Tîm Dyletswydd
Dyddiad derbyn yr atgyfeiriad:
_
________________________________________________________________________
Llofnod y gweithiwr a’i derbyniodd:
_
________________________________________________________________________
Rhif SSID / Rhif DRAIG:
_
________________________________________________________________________
Dyddiad Cofnodi:
_
________________________________________________________________________
Gan Bwy:
_
________________________________________________________________________
Dyddiad trosglwyddo i’r Uwch-reolwr Dyletswydd / Rheolwr Tîm:
_
________________________________________________________________________
Dyddiad anfon adborth / llythyr canlyniad at yr atgyfeiriwr.
_
________________________________________________________________________

Penderfyniad yr Uwch-reolwr Dyletswydd / y Rheolwr Tîm

Llofnod:

Dyddiad:

