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1. Rhagarweiniad i’r Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn
Mae’r Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn yn ychwanegol at Gytundeb Rhannu
Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI), ac mae wedi’i gytuno rhwng y sefydliadau
partner cyfrannog. Mae partneriaid wedi ystyried ei gynnwys wrth lunio’r ddogfen hon.
Paratowyd y Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn i gefnogi rhannu gwybodaeth
bersonol yn rheolaidd ar gyfer y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych.
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen arloesol sy’n hyrwyddo datblygiad gan
ardaloedd awdurdod lleol o systemau a chymorth amlasiantaeth effeithiol, gyda
phwyslais clir ar atal ac ymyrraeth gynnar i deuluoedd, yn enwedig y rhai sy’n byw
mewn tlodi. Bydd Teuluoedd yn Gyntaf, ynghyd â Dechrau’n Deg a Chymunedau yn
Gyntaf yn helpu cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru am fodel dinasyddiaeth o
gyflwyno gwasanaeth hygyrch, di-dor yn y gymuned gan bobl fedrus sy’n cydweithio i
sicrhau bod darpariaeth yn cael ei pharu’n well ag anghenion unigol.
Mae’r Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn yn cwmpasu’r cyfnewid gwybodaeth rhwng
yr awdurdod lleol, iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a’r sefydliadau 3ydd sector
sydd ynghlwm â chyflwyno’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych.
Mae’n cefnogi’r sefydliadau partner rhannu gwybodaeth sydd ynghlwm a’r grwpiau o
ddefnyddwyr Gwasanaeth mae’n effeithio arnynt. Mae’n rhoi manylion y dibenion
penodol ar gyfer rhannu a’r wybodaeth bersonol sy’n cael ei rhannu, y gweithdrefnau
gweithredol angenrheidiol, y prosesau caniatâd a’r cyfiawnhad cyfreithiol.
At ddiben y Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn, mae angen caniatâd amlwg gan y
defnyddwyr gwasanaeth.
Gallai partneriaid ond ddefnyddio’r wybodaeth a ddatgelwyd iddynt o dan y Protocol
Rhannu Gwybodaeth hwn at y diben(ion) penodol a osodwyd yn y ddogfen hon neu i
gefnogi gweinyddiaeth effeithiol, archwilio, monitro, archwilio gwasanaethau a
gofynion adrodd.
Mae geirfa termau ar gyfer y Protocol hwn yn Atodiad A.
Ynghlwm yn Atodiad C mae Siart Llif Teuluoedd yn Gyntaf.

Sylwch: Ni ddylai staff betruso i rannu gwybodaeth bersonol er mwyn atal
camdriniaeth neu niwed difrifol, mewn argyfwng neu mewn sefyllfaoedd o fyw
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neu farw. Os oes pryderon yn ymwneud â materion diogelu plant neu oedolion,
rhaid dilyn y gweithdrefnau trefniadol perthnasol.
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2. Y sefydliadau partner sy’n rhannu gwybodaeth
2.1. Mae’r Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn yn cwmpasu’r cyfnewid gwybodaeth
rhwng ymarferwyr y sefydliadau canlynol:
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Sefydliadau Partner Rhannu Gwybodaeth

Rheolwr Cyfrifol

Cyngor Sir Ddinbych

Pennaeth Gwasanaeth (Y
Gwasanaethau Addysg a Phlant)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)
Gwasanaethau Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir
Ddinbych (CADMHAS)
Gweithredu dros Blant
Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb at Blant
(NSPCC)
Ysgolion (gweler Atodiad D)
Gofalwyr Ifanc WCD
Canolfan Merched Gogledd Cymru
Barnardo’s Cymru

Rheolwr Gwasanaeth Conwy / Sir
Ddinbych Ymwelydd Iechyd/Nyrsio yn
yr ysgol
Rheolwr Gwasanaeth
Cyfarwyddwr Gweithredol
Rheolwr Gwasanaeth
Pennaeth
Prif Swyddog Gweithredol
Rheolwr Gyfarwyddwr
Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Gwasanaethau Plant Ardal Gogledd
Cymru
Rheolwr Atal

Gwasanaethau Atal (Cyfiawnder Ieuenctid)

Rheolwr Sirol Interim

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol

Prif Arolygydd (Plismona a
Phartneriaeth yn y Gymdogaeth)

Heddlu Gogledd Cymru

Rheolwr Prosiect
Uwch Oruchwyliwr

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl

Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth

Siop Cyngor am Fudd-daliadau

Pennaeth Gwasanaeth –
Gwasanaethau Addysg a Phlant

Cartref Bontnewydd (Cwlwm)

Prif Swyddog Gweithredol

TRAC 11-24
Rheolwr Gwasanaeth.
Cyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych

Prif Weithredwr Dros Dro

Prosiect y Bont

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

Hafan Cymru
Prosiect Ieuenctid Dinbych

2.2

Mae gan y rheolwyr cyfrifol uchod gyfrifoldeb cyffredinol ar gyfer y Protocol Rhannu
Gwybodaeth hwn yn eu sefydliadau eu hunain, ac felly rhaid iddynt sicrhau bod y
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Protocol yn cael ei ledaenu, ei ddeall a’i weithredu arno gan yr ymarferwyr
perthnasol.
2.3

Bydd rheolwr cyfrifol pob sefydliad partner yn monitro ac yn archwilio mynediad i’r
wybodaeth a rennir dan y Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn yn rheolaidd i sicrhau
y cynhelir mynediad priodol.

3. Buddiannau rhannu
3.1 Trwy rannu gwybodaeth bersonol dan y Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn,
rhagwelir y bydd y buddiannau canlynol yn cael eu cyflawni:•

Darparu asesiadau cynhwysfawr o angen a chynllunio ar sail adroddiad priodol o
ffeithiau ac amgylchiadau sefyllfa’r teulu;

•

Mae gan bob partner sy’n meddu ar wybodaeth ddarlun cywir a gwrthrychol o’r
defnyddwyr gwasanaeth ac anghenion eu teulu;

•

Ymateb cydlynol ar draws asiantaethau sy’n lleihau’r swm dyblygu gwasanaethau;

•

Mae gan y teulu un pwynt cyswllt yn hytrach na gorfod cysylltu â nifer o
asiantaethau;

•

Caiff plant a theuluoedd ymyrraeth briodol pan fo angen, sydd wedi’i chynllunio’n
dda, ei hadolygu’n rheolaidd a’i chyflwyno’n effeithiol;

•

Caiff pecynnau ymyrraeth wedi’u teilwra i fodloni angen teuluoedd unigol eu llunio
yn dilyn asesiad;

•

Mae’r plentyn, yr unigolyn ifanc a’r teulu’n rhan o bob cam o’r broses (Cyfranogiad);

•

Gweithia asiantaethau ochr yn ochr â’r teulu i’w grymuso i wneud dewisiadau a fydd
yn gwella’u dyheadau a’u cyfleoedd mewn bywyd;

•

Mae cyfathrebu gyda theuluoedd yn agored, yn onest, yn amserol ac yn llawn
gwybodaeth.

4. Grymoedd deddfwriaethol/statudol
4.1 Bydd gwybodaeth yn cael ei datgelu o fewn fframwaith cyfreithiol Deddf Diogelu Data
1998, Deddf Hawliau Dynol 1998 a thrwy gydymffurfio â dyletswydd cyfrinachedd y
gyfraith gyffredin.
4.2 Adwaenir yr amodau a osodwyd yn Atodlen 2 a 3 y Ddeddf Diogelu Data fel yr
“amodau ar gyfer prosesu”. Mae angen i sefydliadau sy’n prosesu data personol allu
bodloni un neu’n fwy o’r amodau hyn. At ddiben y Protocol hwn, yr amod a fydd yn
cael ei ganiatáu ar gyfer y ddwy Atodlen (lle bônt yn ofynnol) yw caniatâd amlwg.
Felly, ni fydd angen bodloni amodau pellach.
4.3 Yn ogystal â dibynnu ar ganiatâd fel amod Atodlen, gallai fod gan gyrff cyhoeddus
ofynion statudol i rannu rhai mathau o ddata personol. Yn absenoldeb gofyniad
statudol, dylai corff sector cyhoeddus allu esbonio’r grym cyfreithiol sydd ganddo i’w
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alluogi i rannu. Hwyrach nad oes angen grymoedd statudol ar sefydliadau eraill i
rannu.
4.4 Mae Adran 10, 11 a 12 Deddf Plant 2004 yn gosod dyletswydd ar awdurdod
gwasanaethau pob plentyn i wneud trefniadau i hyrwyddo cydweithredu rhyngddo ei
hun ac asiantaethau partner perthnasol i wella neu hyrwyddo a diogelu lles plant yn
eu hardal, gan gyflwyno grym sydd ymhlyg i rannu gwybodaeth.
4.5 Mae Adrannau 27 a 47 Deddf Plant 1989 yn darparu grym sydd ymhlyg i wybodaeth
gael ei rhannu gan iechyd, gofal cymdeithasol, tai ac addysg i asesu a rhoi
gwasanaethau i blant ac i ymchwilio i honiadau o gamdriniaeth ac esgeulustod.
4.6 Mae Adran 47 Deddf y GIG a Gofal Cymunedol 1990 yn gwneud darpariaethau i
awdurdodau’r gwasanaethau cymdeithasol gynnwys staff asiantaethau iechyd a thai
er mwyn paratoi asesiadau cynhwysfawr o angen. Gellir awgrymu o’r ddyletswydd
hon fod yna rym i rannu gwybodaeth gyda chyrff iechyd neu awdurdodau tai.
4.7 Mae gan awdurdodau lleol rymoedd dan adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 i
hyrwyddo neu wella lles cymdeithasol eu hardal. Mae hyn yn darparu grym sydd
ymhlyg i rannu gwybodaeth gyda gwasanaethau statudol eraill a’r sector annibynnol.
4.8 Mae Adran 22 Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977 yn darparu ar gyfer
dyletswydd gyffredinol ar gyrff y GIG ac awdurdodau lleol i gydweithredu gyda’i gilydd
er mwyn sicrhau a datblygu iechyd a lles pobl Cymru a Lloegr. Mae’r ddyletswydd
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gyffredinol hon yn awgrymu grym i rannu gwybodaeth rhwng cyrff y GIG ac
awdurdodau lleol.
5. Manylion y wybodaeth bersonol sy’n cael ei rhannu
5.1 Mae gwybodaeth bersonol sy’n cael ei rhannu at ddiben y protocol hwn yn cynnwys
ystod o wybodaeth ac felly gallai gynnwys:
•

Gwybodaeth ddemograffig;

•

Anghenion Datblygiadol Plentyn/Unigolyn Ifanc

•

Gwybodaeth ddatblygiadol emosiynol ac ymddygiadol;

•

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr;

•

Ffactorau teuluol ac amgylcheddol.

•

Pryderon a Risgiau

5.2 Defnyddir y wybodaeth i gefnogi datblygiad effeithiol, gofal a lles y plant a’u
teuluoedd a gofalwyr.
5.3 Dim ond y wybodaeth bersonol ofynnol angenrheidiol sy’n gyson â’r dibenion a
osodwyd yn y ddogfen hon y gellir ei rhannu.
5.4 At ei gilydd, ni fydd gwybodaeth a ddarperir gan sefydliadau partner yn cael ei
rhyddhau i unrhyw drydydd parti heb ymgynghori ymlaen llaw gyda’r sefydliad partner
sy’n berchen.
5.5 Mae tabl cyfeirio gwybodaeth yn Atodiad B yn rhoi rhestr gynhwysfawr o’r wybodaeth
bersonol i’w rhannu rhwng sefydliadau partner, gan gynnwys gyda phwy ym mhob
sefydliad partner fydd yn cael ei rhannu, pam fydd yn cael ei rhannu a’r dulliau o’i
rhannu.
6. Dynodi’r defnyddiwr gwasanaeth
6.1 Er mwyn sicrhau bod pob sefydliad partner, wrth rannu gwybodaeth, yn cyfeirio at yr
un defnyddiwr gwasanaeth, rhaid cynnwys y dynodwyr personol canlynol:
•

Enw

•

Cyfeiriad

•

Oedran a Dyddiad Geni

•

Rhyw

•

Dynodwr Personol Unigryw

7. Rhoi gwybod i’r defnyddiwr gwasanaeth
7.1

Mae angen cyfathrebu gyda’r defnyddwyr gwasanaeth neu eu cynrychiolwyr
cyfreithiol am yr angen i rannu gwybodaeth ar y cyfle cynharaf priodol, o bosibl ar y
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cyswllt cyntaf oni fyddai gwneud hynny’n peryglu niwed i bobl eraill neu’n rhwystro
unrhyw ymchwiliad neu achosion cyfreithiol.
7.2

Felly, bydd ymarferwyr yn y rhan fwyaf o achosion yn rhoi gwybod yn glir i’r
defnyddwyr gwasanaeth neu i’w cynrychiolwyr cyfreithiol ynghylch pa wybodaeth
bersonol fydd yn cael ei rhannu, ac at ba ddibenion fydd yn cael ei defnyddio. Dylai
sefydliadau partner sicrhau hefyd fod defnyddwyr gwasanaeth yn cael unrhyw
wybodaeth y mae arnynt ei hangen er mwyn deall yn llwyr y ffordd y bydd eu data
personol yn cael ei drafod dan unrhyw amgylchiadau penodol, gan gynnwys enwau
unrhyw bersonau neu sefydliadau y gallai eu data gael ei rannu gyda nhw.

7.3

Lle bo’n briodol, dyma ddulliau cytûn o ddarparu’r wybodaeth hon:

•

Ffurflen Gyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf a Thîm o Amgylch y Teulu (gweler Atodiad E)

•

Cyfathrebiadau ar lafar ac ar bapur;

•

Gwefannau holl asiantaethau partner y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych

8. Cael caniatâd
8.1

Dylai’r dull o gael caniatâd fod yn dryloyw a pharchu hawliau’r defnyddiwr
gwasanaeth.

8.2

Rhoddir caniatâd trwy ddefnyddiwr gwasanaeth yn cytuno’n weithgar i ddefnydd
penodol neu ddatguddio gwybodaeth. Gellir ei fynegi naill ai ar lafar neu ar bapur,
ond caiff caniatâd ysgrifenedig ei ffafrio gan fod hynny’n lleihau’r cwmpas am
anghydfod dilynol. At ddibenion y Protocol hwn, bydd angen caniatâd eglur y
defnyddwyr gwasanaeth.

8.3

Ni ddylid sicrhau caniatâd trwy bwysau neu ei gasglu yn sgil diffyg ymateb i gais am
ganiatâd. Rhaid i’r ymarferwyr fod yn fodlon fod y defnyddiwr gwasanaeth wedi
deall y cytundebau rhannu gwybodaeth a chanlyniadau darparu caniatâd neu ddal
caniatâd yn ôl.

8.4

Lle mae defnyddiwr gwasanaeth yn blentyn neu’n berson ifanc, dylai’r ymarferwr
ystyried a oes gan y plentyn neu’r unigolyn ifanc y gallu i ddeall goblygiadau rhoi eu
caniatâd dan yr amgylchiadau penodol. Lle mae’r ymarferwr yn hyderus y gall y
plentyn neu’r unigolyn ifanc ddeall eu hawliau, yna dylid ceisio caniatâd ganddyn
nhw yn hytrach na rhiant. Mae’n bwysig fod modd i blentyn neu berson ifanc ddeall
(mewn termau bras) yr hyn mae’n ei olygu i roi eu caniatâd.

8.5

Ni ddylid ystyried caniatâd fel cyflwr parhaol. Dylai cyfleoedd i adolygu caniatâd
parhaus y defnyddiwr gwasanaeth i rannu gwybodaeth godi yn ystod y ddarpariaeth
gwasanaeth. Dylai’r ymarferwyr ymarfer barn broffesiynol wrth benderfynu ar a
fyddai’n briodol ailedrych ar ganiatâd parhaus y defnyddiwr gwasanaeth mewn
unrhyw gyswllt penodol. Yn ddelfrydol, dylai ddigwydd yng nghyd-detsun adolygiad
neu ailasesiad.

8.6

Bydd caniatâd a gafwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth at ddibenion y Protocol
Rhannu Gwybodaeth hwn ond yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r
dibenion a’r swyddogaethau a osodwyd yn y ddogfen hon. Ar ôl i’r ddarpariaeth
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Protocol Rhannu Gwybodaeth penodol hwn neu’r pwrpas newid, yna bydd y
caniatâd a gafwyd amdano’n dod i ben hefyd.
8.7

Gellir rhannu gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon heb ganiatâd, dan rai
amgylchiadau eithriadol, lle mae gofyniad cyfreithiol neu lle mae gweithiwr
proffesiynol digon uchel yn y sefydliad partner wedi cymryd y farn y gallai’r
ddyletswydd cyfrinachedd gael ei thorri lle mae ‘budd cyhoeddus’ sylweddol yn
bwysicach na dim arall. Gallai’r fath sefyllfaoedd lle gallai gwybodaeth gael ei
rhannu heb ganiatâd gynnwys:

8.8 Sefyllfaoedd rhwng ‘bywyd a marwolaeth’, er enghraifft, lle caiff gwybodaeth ei
rhannu mewn argyfwng er mwyn diogelu bywyd;
8.9 Lle mae cyflwr rhywun yn dynodi y gallen nhw fod yn berygl i’r cyhoedd neu y gallen
nhw anafu eu hunain;
8.10

Er mwyn atal camdriniaeth neu niwed difrifol i bobl eraill;

8.11 Atal troseddau difrifol a chefnogi’r gwaith o ganfod, ymchwilio a chosbi troseddau
difrifol ar sail achos.
8.12 Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr a dylid ystyried pob sefyllfa ar sail achos.
8.13 Lle gwneir penderfyniadau i rannu gwybodaeth bersonol heb ganiatâd y defnyddiwr
gwasanaeth, fel y manylir uchod yn 8.7, rhaid dogfennu hyn yn llawn yng nghofnod y
defnyddiwr gwasanaeth.
8.14 Lle nad yw’n briodol gohirio rhannu gwybodaeth, ni fydd yn briodol gohirio caniatâd,
oherwydd ni ellir cael caniatâd o edrych yn ôl. Felly, dim ond lle ystyrir ei bod hi’n
angenrheidiol y gellir rhannu gwybodaeth heb ganiatâd.
8.15 Os oes unrhyw bryderon yn ymwneud â materion amddiffyn plant neu oedolion, rhaid
i’r ymarferwyr ddilyn y gweithdrefnau trefniadol perthnasol.

9. Cael caniatâd lle mae gan ddefnyddiwr gwasanaeth ddiffyg galluedd meddyliol
9.1

Mae Côd Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn diffinio’r term ‘rhywun gyda
diffyg galluedd’ fel rhywun sydd â diffyg gallu i wneud penderfyniad penodol neu i
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gymryd camau penodol dros eu hunain, ar yr adeg y mae angen gwneud y
penderfyniad neu’r weithred.
9.2

Pryd bynnag y byddwn yn delio â materion galluedd i roi caniatâd, dylid dilyn
rheolau a gweithdrefnau lleol a rhaid i’r rhain gydymffurfio â Deddf Galluedd
Meddyliol 2005 a’i Chôd Ymarfer.

9.3

Lle mae rhywun wedi colli galluedd dros dro, bydd y caniatâd yn cael ei ohirio, os yn
briodol, hyd nes y gellir cael caniatâd. Bydd caniatâd i rannu gwybodaeth yn cael ei
geisio pan fydd yr unigolyn yn adennill galluedd.

10. Cofnodi caniatâd
10.1 Rhaid i benderfyniadau mewn perthynas â chaniatâd defnyddwyr gwasanaeth o ran
sut y’i cafwyd ac a gafodd ei ddarparu ar lafar neu ar bapur, eu storio neu eu
cofnodi yng nghofnod y defnyddiwr gwasanaeth.
11. Gwrthod a thynnu caniatâd yn ôl
11.1 Mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth yr hawl i wrthod caniatâd i rannu gwybodaeth
amdanyn nhw. Mae ganddynt hefyd yr hawl i dynnu caniatâd a roddwyd yn flaenorol
yn ôl unrhyw bryd, i rannu eu gwybodaeth. Felly, ni ddylid rhannu gwybodaeth
bersonol bellach dan y Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn.
11.2 Lle mae’r defnyddiwr gwasanaeth wedi gwrthod caniatâd neu wedi’i dynnu’n ôl,
bydd goblygiadau dal caniatâd yn ôl yn cael eu hesbonio’n glir iddynt a bydd y
deialog hwn yn cael ei gofnodi yng nghofnod y defnyddiwr gwasanaeth. Os bydd
defnyddiwr gwasanaeth yn dal yn ôl caniatâd i rannu gwybodaeth bersonol, bydd yn
cael ei esbonio hefyd nad oes modd i wybodaeth sydd eisoes wedi’i rhannu gael ei
halw’n ôl.
12. Diogelwch gwybodaeth
12.1 Dylai ymarferwyr sy’n cyflawni’r swyddogaethau a amlinellir yn y Protocol hwn
wneud eu hunain yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau diogelwch gwybodaeth
eu sefydliad a glynu wrthynt.
12.2 Lle na all ymarferwyr gydymffurfio â pholisïau eu sefydliad mewn perthynas â
throsglwyddo gwybodaeth yn ddiogel, rhaid iddynt sicrhau bod asesiad risg yn cael
ei wneud gan eu hadran Diogelwch Gwybodaeth/Llywodraethu ar y cyfle cynharaf.
Rhaid defnyddio dulliau diogel amgen, fel y dynodwyd ym mholisi’r sefydliad hyd
nes bod yr asesiad risg wedi’i gyflawni.
12.3 Dogfennir rhestr o ddulliau cytûn ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth bersonol yn
ddiogel yn Atodiad B.
12.4 Rhaid adrodd ar unrhyw doriadau mewn diogelwch, cyfrinachedd a thoriadau i’r
Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn yn unol â gweithdrefnau adrodd ar

Statws:
Dyddiad Cyhoeddi

Dyddiad Adolygu:
Dyddiad Sicrhau Ansawdd:
Tudalen 12 o 47

WASPI

Protocol Rhannu Gwybodaeth ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf Sir
Ddinbych

ddigwyddiadau pob sefydliad partner. Dylid ystyried rhannu canlyniad unrhyw
ymchwiliad gyda’r sefydliadau partner dan sylw, lle bo’n briodol.
13. Rheoli cofnodion
13.1 Dylai ymarferwyr sy’n cyflawni’r swyddogaethau a amlinellir yn y Protocol Rhannu
Gwybodaeth hwn sicrhau eu bod yn ymwybodol o weithdrefnau rheoli cofnodion y
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sefydliad, yn enwedig o ran casglu, prosesu a datgelu gwybodaeth bersonol a glynu
wrthynt.
13.2 Rhaid i’r holl wybodaeth, p’un ai y caiff ei chadw ar bapur neu ar fformat electronig,
gael ei storio a’i gwaredu yn unol ag atodlen cadw a gwaredu pob sefydliad partner.
13.3 Bydd gwybodaeth bersonol ond yn cael ei chasglu gan ddefnyddio’r dulliau casglu
cytûn, gan sicrhau bod y wybodaeth ofynnol yn gyflawn ac yn gyfoes.
13.4 Bydd yr ymarferwyr yn sicrhau, lle bo’n ymarferol, bod cofnodion yn cael eu cynnal o
pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda sefydliad partner ac i bwy.
13.5 Ni ddylid byth gwneud penderfyniadau ar ddefnyddwyr gwasanaeth trwy gyfeirio at
wybodaeth anghywir, anghyflawn neu hen.
13.6 Os gwelir bod gwybodaeth yn anghywir, bydd yr ymarferwyr yn sicrhau bod eu
cofnodion a’u systemau’n cael eu cywiro’n unol â hynny. Rhaid rhoi ystyriaeth hefyd i
gynghori sefydliadau partner lle bo’n ymarferol.
14. Ceisiadau Deddf Diogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth
14.1 Lle derbynnir ceisiadau am wybodaeth yn ymwneud â’r Protocol Rhannu
Gwybodaeth hwn neu unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth unigol, bydd pob cais yn cael
ei ddelio ag ef yn unol â pholisïau a gweithdrefnau perthnasol pob sefydliad partner.
15. Cwynion
15.1 Mae gan bob sefydliad partner weithdrefn ffurfiol lle gall defnyddwyr gwasanaeth,
sefydliadau partner ac ymarferwyr gyfeirio’u cwynion mewn perthynas â’r defnydd o’r
Protocol hwn.
16. Adolygiad o’r Protocol Rhannu Gwybodaeth hwn
16.1 Bydd y Protocol hwn yn cael ei adolygu ar neu cyn XXXXX
briodol.

neu’n gynt os yn

Atodiad A – Geirfa
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Term

Diffiniad

TAF

Tîm o Amgylch y Teulu – Mae’r Tîm hwn, sydd wedi’i uno’n agos â’r JAFF,
yn cydlynu ystod eang o gefnogaeth a gyflwynir mewn ffyrdd i weddu i’r
teulu cyfan.

JAFF

Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd – Asesiad cynnar effeithiol sy’n dwyn
ynghyd ystod o asiantaethau a’u harbenigedd, a chanddynt rôl allweddol i’w
chwarae wrth ddynodi angen a’r ffordd/ffyrdd mwyaf priodol o fynd i’r afael â
nhw.

Caniatâd

Arwydd deallus lle mae’r defnyddiwr gwasanaeth yn dangos cytundeb a
dealltwriaeth o sut mae gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â nhw’n cael ei
phrosesu.

Gwybodaeth
bersonol

Gwybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn, gan gynnwys eu delwedd neu lais,
sy’n galluogi ar gyfer eu hadnabod nhw’n unigryw o’r wybodaeth honno ar ei
phen ei hun neu o’r wybodaeth honno ac / neu wybodaeth arall sydd ar gael
i’r sefydliad hwnnw.
Mae’n cynnwys data personol o fewn ystyr Rhan 1 y Ddeddf Diogelu Data
1998 a gwybodaeth yn ymwneud â’r ymadawedig.

Gwybodaeth
bersonol
sensitif

Gwybodaeth bersonol o ran tarddiad hiliol neu ethnig unigolyn; eu barnau
gwleidyddol, eu credoau crefyddol neu gredoau eraill o natur debyg; p’un a
ydynt yn aelod o undeb llafur neu beidio, eu hiechyd corfforol neu iechyd
neu gyflwr meddyliol, eu bywyd rhywiol, cyflawniad ganddynt neu honiad
iddynt gyflawni unrhyw drosedd, neu unrhyw achosion am drosedd a
gyflawnwyd neu yr honnwyd iddi gael ei chyflawni ganddynt, gwaredu ar yr
achosion hynny neu ddedfryd unrhyw lys yn yr achosion hynny.

Dynodwyr
personol

Set o fanylion personol sylfaenol sy’n galluogi sefydliadau partner i ddynodi
pwy yn union sy’n cael ei gyfeirio. Er enghraifft, enw, cyfeiriad, dyddiad geni,
côd post.

Prosesu
gwybodaeth
bersonol

Mae’n disgrifio’n eang y gwaith o gasglu, defnyddio, datgelu, cadw neu
waredu ar wybodaeth bersonol. Os canfyddir bod unrhyw agwedd ar
brosesu’n annheg, mae Deddf Diogelu Data 1998 yn debygol o gael ei
thorri.

Defnyddiwr
gwasanaeth

Term cynhwysol i ddisgrifio’r bobl hynny sydd mewn cysylltiad â sefydliadau
sy’n darparu gwasanaethau yng Nghymru ac y mae gwybodaeth wedi’i
chofnodi amdanynt. Er enghraifft: gallai sefydliadau unigol gyfeirio at y bobl
hyn fel gwrthrychau data, cleifion, cleientiaid, cynrychiolwyr cyfreithiol ac ati.

Ymarferwr

Term cynhwysol i ddisgrifio unrhyw staff sy’n gweithio i’r sefydliadau partner
sydd ynghlwm yn y gofal neu’r ddarpariaeth gwasanaethau i’r defnyddiwr
gwasanaeth. Er enghraifft: heddwas, gweithiwr iechyd proffesiynol,
gweithiwr cymdeithasol, gwirfoddolwr ac ati.
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Rheolwr
Cyfrifol

Statws:
Dyddiad Cyhoeddi

Uwch reolwr mewn sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am y maes
gwaith sy’n gysylltiedig â Phrotocol Rhannu Gwybodaeth penodol. Eu
cyfrifoldeb nhw fydd sicrhau bod y Protocolau’n cael eu lledaenu, eu deall
a’u gweithredu arnynt gan ymarferwyr perthnasol a bod mynediad i
wybodaeth bersonol yn cael ei monitro a’i harchwilio’n gyson i sicrhau y
cynhelir mynediad priodol.

Dyddiad Adolygu:
Dyddiad Sicrhau Ansawdd:
Tudalen 16 o 47

WASPI Protocol Rhannu Gwybodaeth ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych

Atodiad B – Tabl Cyfeiriadau Gwybodaeth
Rhannu gwybodaeth bersonol i gefnogi darpariaeth Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych
Disgrifiad
1

Cyfnewid gwybodaeth
Disgrifiad cyffredinol o’r broses
neu’r cam y mae’r cyfnewid
gwybodaeth yn ymwneud ag ef.

001 - Cyfeiriadau
Gall unrhyw asiantaeth, y teulu ei
hun neu deulu estynedig gwblhau
cyfeiriadau ar ran y teulu.
Rhaid cael caniatâd am y
cyfeiriad gan y teulu cyn ei
gyfeirio at Dîm Teuluoedd yn
Gyntaf.

002 – Asesu a Dyrannu

003 – Ymyrryd ac Adolygu

Clustnodwyd i’r Porth Plant a Theulu
ac/neu i’r Cydlynydd Teulu Integredig.

Mae gwasanaethau wedi’u
dyrannu’n ymgymryd ag ymyrraeth
wedi’i theilwra i fodloni anghenion y
teulu fel y dynodwyd yn Ffurflen
Gyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf.

Gwneir archwiliadau cychwynnol gan
y tîm gweinyddol i sicrhau nad yw’r
teulu’n agored i’r gwasanaethau plant
statudol ar hyn o bryd.
Bydd y cydlynydd yn cyfarfod â’r teulu
ac yn cwblhau Fframwaith Asesu’r
Teulu ar y Cyd.
Cyfnewid gwybodaeth gyda
gwasanaethau wedi’u comisiynu a
heb eu comisiynu rhwng y cydlynydd
a’r gwasanaeth neu’r gwasanaethau
fel y dynodwyd gyda’r teulu, er mwyn
penderfynu ar ofynion y teuluoedd a’u
haddasrwydd am ddarpariaeth
ymyrraeth a chefnogaeth. Bydd y
cyfnewid yn digwydd ar lafar neu ar
bapur fel y gosodwyd yn rhan 6 y tabl
hwn.

2

Pa wybodaeth fydd yn cael
ei rhannu?
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•

Gwybodaeth Ddemograffig
enw(au); gan gynnwys
enwau blaenorol ac eraill,

•

Gwybodaeth Ddemograffig
enw(au); gan gynnwys enwau
blaenorol ac eraill, oedran,

Cyfnewidiwyd gwybodaeth gyda’r
asiantaethau proffesiynol dynodedig
gyda chaniatâd y rhieni/gofalwyr,
plentyn neu berson ifanc.

•

Gwybodaeth Ddemograffig
enw(au); gan gynnwys enwau
blaenorol ac eraill, oedran,
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Disgrifiad o’r wybodaeth i’w
darparu.
Sylwch: Dim ond y wybodaeth
bersonol ofynnol a pherthnasol
fydd yn cael ei rhannu a
hynny’n llym fesul achos.

oedran, dyddiad geni,
rhywedd, cyfeiriad
•

Anghenion Datblygiadol y
Plentyn / Unigolyn Ifanc

dyddiad geni, rhywedd,
cyfeiriad
•

iechyd ac addysg
•

Datblygiad Emosiynol ac
Ymddygiadol

•

•
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•

•

Ffactorau Teuluol ac
Amgylcheddol

Ffactorau Teuluol ac
Amgylcheddol
hanes a gweithrediad teulu,
adnoddau cymdeithasol, tai,
cyflogaeth ac incwm, hanes
troseddu, crefydd, ethnigrwydd,
iaith gyntaf, anableddau,
ymwneud blaenorol gydag
asiantaethau partner

•

Pryderon a Risgiau sy’n
wynebu’r defnyddiwr

Datblygiad Emosiynol ac
Ymddygiadol
Sgiliau hunanofal, hunaniaeth
a chyflwyniad cymdeithasol,
teulu a pherthnasoedd
cymdeithasol

Rhieni a Gofalwyr
gofal sylfaenol, sy’n sicrhau
diogelwch, symbyliad trwy
gynhesrwydd emosiynol,
arweiniad a ffiniau,
sefydlogrwydd

Rhieni a Gofalwyr

hanes a gweithrediad teulu,
adnoddau cymdeithasol,
tai, cyflogaeth ac incwm,
hanes troseddu, crefydd,
ethnigrwydd, iaith gyntaf,
anableddau, ymwneud
blaenorol gydag
asiantaethau partner

Datblygiad Emosiynol ac
Ymddygiadol

Anghenion Datblygiadol y
Plentyn / Unigolyn Ifanc
iechyd ac addysg

Sgiliau hunanofal, hunaniaeth a
chyflwyniad cymdeithasol, teulu
a pherthnasoedd cymdeithasol

•

gofal sylfaenol, sy’n sicrhau
diogelwch, symbyliad trwy
gynhesrwydd emosiynol,
arweiniad a ffiniau,
sefydlogrwydd

•

iechyd ac addysg

Sgiliau hunanofal,
hunaniaeth a chyflwyniad
cymdeithasol, teulu a
pherthnasoedd
cymdeithasol

•

Anghenion Datblygiadol y
Plentyn / Unigolyn Ifanc

dyddiad geni, rhywedd,
cyfeiriad

•

Rhieni a Gofalwyr
gofal sylfaenol, sy’n sicrhau
diogelwch, symbyliad trwy
gynhesrwydd emosiynol,
arweiniad a ffiniau,
sefydlogrwydd

•

Ffactorau Teuluol ac
Amgylcheddol
hanes a gweithrediad teulu,
adnoddau cymdeithasol, tai,
cyflogaeth ac incwm, hanes
troseddu, crefydd,
ethnigrwydd, iaith gyntaf,
anableddau, ymwneud
blaenorol gydag asiantaethau
partner
Dyddiad Adolygu:
Dyddiad Sicrhau Ansawdd:
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•

3

Pryderon a Risgiau sy’n
wynebu’r defnyddwyr
gwasanaeth a’u teuluoedd /
gofalwyr

gwasanaeth a’u teuluoedd /
gofalwyr

•

Pryderon a Risgiau sy’n
wynebu’r defnyddiwr
gwasanaeth a’u teuluoedd /
gofalwyr

Caniatâd i rannu
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Manylion o ran pryd a sut y
bydd caniatâd yn cael ei
geisio.

Er mwyn cyfeirio i Deuluoedd
yn Gyntaf, ceir a chofnodir
caniatâd ar lafar ac/neu ar
bapur yn y lle cyntaf trwy’r
asiantaeth cyfeirio ar y
“Ffurflen Gyfeirio Teuluoedd yn
Gyntaf (Gweler Atodiad E).

Yn ystod yr asesiad, bydd y
Cydlynydd unwaith eto’n cael
caniatâd ar lafar ac / neu ar bapur
gan yr aelodau teulu sydd ar gael i
gael y gefnogaeth a’r ymyrraeth
briodol gan asiantaethau partner.
Bydd y caniatâd hwn yn cael ei
gofnodi ar y ffurflen Cais am
Wasanaethau.
Dan amgylchiadau lle nad oes
modd cael caniatâd gan aelodau’r
teulu, cyfeiriwch at bwynt 8.9 y
Protocol hwn, cyn rhannu
gwybodaeth.

Ni ddylai’r staff betruso i rannu
gwybodaeth bersonol er mwyn atal
camdriniaeth neu niwed difrifol,
mewn argyfwng neu mewn
sefyllfaoedd o fywyd neu
farwolaeth.

001 - Cyfeiriadau
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002 - Asesu a Dyrannu

Yn ystod yr asesiad, bydd y
Cydlynydd unwaith eto’n cael
caniatâd ar lafar ac / neu ar
bapur gan yr aelodau teulu sydd
ar gael i gael y gefnogaeth a’r
ymyrraeth briodol gan
asiantaethau partner. Bydd y
caniatâd hwn yn cael ei gofnodi
ar y ffurflen Cais am
Wasanaethau.
Dan amgylchiadau lle nad oes
modd cael caniatâd gan
aelodau’r teulu, cyfeiriwch at
bwynt 8.9 y Protocol hwn, cyn
rhannu gwybodaeth.

Ni ddylai’r staff betruso i rannu
gwybodaeth bersonol er mwyn
atal camdriniaeth neu niwed
difrifol, mewn argyfwng neu
mewn sefyllfaoedd o fywyd neu
farwolaeth.

003 - Ymyrraeth ac Adolygu
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4

Sefydliad(au) Partner
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Gan bwy

I bwy

Gan bwy
(Asesiad)

I Bwy (Dyraniad)

Gan bwy
(Cydlynu ac
Adolygu
Ymyrraeth)

I bwy
(Ymyrraeth)
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a

Manylion y darparwr a’r
sefydliad(au) sy’n derbyn.

Unrhyw
asiantaeth/
gwasanaeth
neu’r
teuluoedd eu
hunain (os yn
hunangyfeirio)

(1)Porth
Plant a
Theuluoedd
CSDd

(1) Porth Plant a
Theuluoedd
CSDd
ac/neu
Tîm o Amgylch
y Teulu/
Teuluoedd yn
Gyntaf

(2)Tîm o
(2) Tîm o
amgylch y
amgylch y Teulu
Teulu CSDd
CSDd (TAF)
(3) Dechrau’n
Deg (CSDd)
(4) Consortiwm
Cefnogi
Ieuenctid
(5)Cymorth i’r
Teulu (Hafan
Cymru)
(6) Gwasanaeth
Gwybodaeth i
Deuluoedd
(CSDd)
(7) Prosiect y
Bont
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(2) Tîm o
amgylch y Teulu
CSDd

(3) Dechrau’n
Deg (CSDd)

(3) Dechrau’n
Deg (CSDd)

(4)Consortiwm
Cefnogi
Ieuenctid

(4) Consortiwm
Cefnogi
Ieuenctid

(5)Cymorth i’r
Teulu (Hafan
Cymru)

(5) Cymorth i’r
Teulu Hafan
Cymru

(6)
Gwasanaeth
Gwybodaeth i
Deuluoedd
(CSDd)

(6) Gwasanaeth
Gwybodaeth i
Deuluoedd
(CSDd)
(7) Prosiect y
Bont
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(7) Prosiect y
Bont

(8) Prosiect
Ieuenctid
Dinbych
(9) Bwrdd
Iechyd Prifysgol
Betsi
Cadwaladr.
(10)
Gwasanaethau
Eiriolaeth
Iechyd Meddwl
Conwy a Sir
Ddinbych
(CADMHAS)
(11) Gweithredu
dros Blant
(12)
Cymdeithas
Genedlaethol er
Atal Creulondeb
at Blant
(NSPCC)
(13) Ysgolion
(gweler atodiad
D ar gyfer
Ysgolion Sir
Ddinbych)
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(14) Gofalwyr
Ifanc WCD
(15) Canolfan
Merched
Gogledd Cymru
(16) Barnardo’s
Cymru
(17)
Gwasanaethau
Atal
(Cyfiawnder
Ieuenctid)
(18) Tîm Iechyd
Meddwl
Cymunedol
(19) Heddlu
Gogledd Cymru
(20) Prosiect
Pobl Ifanc
Gorllewin y Rhyl
(21) Siop
Cyngor am
Fudd-daliadau
(22) Cartref
Bontnewydd
(Cwlwm)
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(23) TRAC 1124
(24) CAB Sir
Ddinbych
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Gan bwy
b
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I bwy

Gan bwy

I bwy

Gan bwy

I bwy
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Rôl/rolau’r staff sy’n gyfrifol am
ddarparu a chael y wybodaeth.

Aelodau’r
Teulu
/unigolion os
yn hunangyfeirio.
Gweithwyr
proffesiynol o
unrhyw
asiantaeth/
gwasanaeth
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1.1 Rheolwr
neu Swyddog
Gwasanaeth
y Porth Plant
a
Theuluoedd.

1.1 Swyddog y
Porth Plant a
Theuluoedd
1.2 Cydlynydd
Teuluol
Integredig
2.1 Cydlynydd
TAF
3.1 Cydlynydd
neu
Swyddog
Dechrau’n
Deg
4.1 Cydlynydd y
Consortiwm
Cefnogi
Ieuenctid
5.1 Gweithiwr
Cymorth i’r
Teulu (Hafan
Cymru)
5.2 Gweithiwr
Cyswllt
Teuluol
(Hafan
Cymru)
6.1 Swyddog
Gwasanaeth
Gwybodaeth
Teuluol
CSDd
7.1 Swyddog
Prosiect y
Bont

2.1 Cydlynydd
TAF
3.1 Cydlynydd
neu
Swyddog
Dechrau’n
Deg
4.1 Cydlynydd
Consortiw
m Cefnogi
Ieuenctid
5.1 Gweithiwr
Cymorth i’r
Teulu
(Hafan
Cymru)
5.2 Gweithiwr
Cyswllt
Teuluol
(Hafan
Cymru)

Oherwydd nifer
y sefydliadau
sydd ynghlwm
â’r broses, nid
oes modd
dynodi’r rolau
unigol sy’n
gyfrifol am gael
gwybodaeth.

7.1 Swyddog
Prosiect y
Bont
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5

Teitl a chyfeirnod y ffurflen

Ffurflen Gyfeirio (atodiad E)

Rhowch fanylion teitl a
chyfeirnod unrhyw ffurflen(ni)
neu lythyr(au) a ddefnyddiwyd
i gasglu ac / neu gyfleu’r
wybodaeth.

Ffurflen Gyfeirio (Ffurflen Gyfeirio
Atodiad E)

Ffurflen Asesu’r Teulu ar y Cyd
(Atodiad F)

Ffurflen Asesu’r Teulu ar y Cyd (yn
amodol ar ganiatâd oherwydd
efallai nad yw’r teulu’n dymuno i’r
holl fanylion gael eu trosglwyddo)
(Atodiad F)

Ffurflen Cais am Wasanaethau

Ffurflen Cais am Wasanaethau
6

Sut bydd y wybodaeth yn
cael ei throsglwyddo?

Post

Post

Post

E-bost Ddiogel (os nad yw’n
ddiogel e.e. GSXI neu Egress)
dylid ei hanfon gyda diogelwch
cyfrinair.

E-bost Ddiogel (os nad yw’n
ddiogel e.e. GSXI neu Egress)
dylid ei hanfon gyda diogelwch
cyfrinair.

E-bost Ddiogel (os nad yw’n
ddiogel e.e. GSXI neu Egress)
dylid ei hanfon gyda diogelwch
cyfrinair.

Wedi’i ddanfon â llaw

Wedi’i ddanfon â llaw

Wedi’i ddanfon â llaw

Dros y ffôn - defnyddiwr
gwasanaeth neu eiriolwr

Dros y ffôn - defnyddiwr
gwasanaeth neu eiriolwr

Dros y ffôn - defnyddiwr
gwasanaeth neu eiriolwr

Pryd bydd yn cael ei
rhannu?

Yn ôl yr angen.

Yn ôl yr angen.

Manylion ynghylch pryd bydd
angen cyfnewid neu rannu’r
wybodaeth e.e. dyddiol,
wythnosol, misol, blynyddol, yn
ôl yr angen.

Cyfarfodydd FF/TAF

Cyfarfodydd FF/TAF

Rhowch fanylion yr holl
ddulliau diogel cytûn o
drosglwyddo gwybodaeth i’r
derbynnydd e.e. ffacs,
porthiant uniongyrchol o’r
system, trosglwyddiad geiriol
yn y cyfarfod tîm, galwad ffôn,
e-bost.
7

8

Ystyriaethau ychwanegol
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Materion neu sylwadau heb eu
cynnwys (lle bo’n briodol).
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18. Atodiad C – Siart Llif Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych
Hunan-gyfeiriad
a.

Ffurflen
Gyfeirio
Teuluoedd yn Gyntaf

Cyfeiriad gyda
chaniatâd

Porth Cymorth i Blant a Theuluoedd
(Gwiriwch nad yw ar agor i’r
Gwasanaethau Addysg a Phlant e.e. ar
System Paris)

Gwasanaethau Addysg
a Phlant e.e. Amddiffyn
Plant

Cydlynydd Teuluoedd Integredig
(clustnodwyd i’r tîm priodol yn seiliedig ar
Ddangosyddion Angen)

5 Dangosydd neu’n Fwy

2 – 4 Dangosydd
Cydlynwyr

(Cydlynwyr)
Tîm o Amgylch y
Teulu/Dechrau’n Deg

b.

Consortiwm Cefnogi Ieuenctid
Cymorth i’r Teulu (Hafan Cymru)

JAFF wedi’i gwblhau (Fframwaith
Asesu’r Teulu ar y Cyd)

Nid yw’n bodloni’r
meini prawf e.e Allan
o’r Sir, priodol ar
gyfer un
gwasanaeth.

2 Ddangosydd neu’n llai

Gwasanaeth
Gwybodaeth
i Deuluoedd

Prosiect y Bont

Cynlluniau Cymorth / Gweithredu

Pwy Allai Fod Ynghlwm
Iechyd
Gwasanaethau Addysg
Cefnogi Pobl
Rhianta
Gofal Plant
Mwyhau Incwm
Cymorth Ieuenctid
Cymorth Teuluol
Gwydnwch Teuluol
Gwasanaeth Cyfeillio
Gofalwyr Ifanc
Eiriolaeth Person Ifanc

Un Asiantaeth

Cloi

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr
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19. Atodiad D – Ysgolion Sir Ddinbych
Ysgolion Cynradd/Babanod

Ysgol Mair

Ysgol Gymunedol Bodnant

Ysgol Melyd

Ysgol Christchurch

Ysgol Pant Pastynog

Ysgol Stryd y Rhos

Ysgol Pen Barras

St Asaph Infant School

Ysgol Pendref

Ysgol Betws Gwerfil Goch

Ysgol Penmorfa

Ysgol Bodfari

Ysgol Pentrecelyn

Ysgol Borthyn

Ysgol Rhewl

Ysgol Bro Cinmeirch

Ysgol Trefnant

Ysgol Bro Dyfrdwy

Ysgol Tremeirchion

Ysgol Bro Elwern

Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Bro Famau (Llanarmon)

Ysgol y Faenol

Ysgol Bro Famau (Llanferres)

Ysgol y Llys

Ysgol Bryn Clwyd

Ysgol y Parc

Ysgol Bryn Collen

Ysgol Ganol

Ysgol Bryn Hedydd

St Brigid's School

Ysgol Caer Drewyn

Ysgolion uwchradd

Ysgol Carrog

Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward
Jones

Ysgol Cefn Meiriadog
Ysgol Carreg Emlyn
Ysgol Clawdd Offa
Ysgol Clocaenog
Ysgol Cyffylliog
Ysgol Dewi Sant
Ysgol Dyffryn Iâl
Ysgol Emmanuel

Ysgol Uwchradd Dinbych, Dinbych
Ysgol Uwchradd Prestatyn
Ysgol Uwchradd y Rhyl
St Brigid's School
Ysgol Brynhyfryd
Ysgol Dinas Brân
Ysgol Glan Clwyd

Ysgol Esgob Morgan
Ysgol Frongoch
Ysgol Gellifor
Ysgol Gymraeg y Gwernant

Ysgolion arbennig
Ysgol Tir Morfa
Ysgol Plas Brondyffryn

Ysgol Henllan
Ysgol Hiraddug
Ysgol Llanbedr

Uned Cyfeirio Disgyblion
Plas Cefndy

Ysgol Llanfair D.C.
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20. Atodiad

E -Ffurflen Gyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf

Ffurflen Gyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf a Thîm o Amgylch y Teulu
Dyddiad Cyfeirio:

*Rhaid cael caniatâd gan y teulu cyn y gallwn brosesu’r
ffurflen hon. Darllenwch y datganiad ar ddiwedd y cyfeiriad ac arwyddwch cyn dychwelyd.

Manylion y Plentyn neu’r Unigolyn Ifanc
Enw Llawn
Dyddiad Geni
Rhywedd
Anabledd
Cyfeiriad
Cyfredol
Côd Post
Rhif Ffôn
Enw’r Meddyg
Teulu
Rhif ffôn y
meddyg teulu
*Llenwch y blwch canlynol trwy nodi pob aelod o’r teulu sy’n byw yn yr un cyfeiriad*

Enw

Rhywedd G/B

Pobl Arwyddocaol
Eraill sydd Ynghlwm â Rhywedd
Gofalu

Dyddiad
Geni

Dyddiad
Geni

Perthynas i’r
Plentyn

Perthynas
i’r Plentyn

Anabledd
O/N

Anabledd
O/N

Cyfrifoldeb
Rhieniol O/N

Cyfrifoldeb
Rhieniol O/N

Ydych chi neu a oes unrhyw un yn eich teulu wedi cael eu hadnabod gan unrhyw
enw(au) eraill (enwau blaen ac/neu gyfenwau)?

Yr Unigolyn sy’n Llenwi’r Ffurflen Hon
Enw
Teitl y Swydd
Sefydliad
Rhif Ffôn
E-bost
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Dewis Iaith y teulu:
Cymraeg

/

Saesneg

/

Arall: (nodwch)

Dewis Dull Cysylltu
Llythyr / E-bost / Ffôn

Dywedwch wrthym am unrhyw risgiau i weithwyr unigol

Rheswm am Gyfeirio

Pa nodau hoffai’r teulu eu cyflawni?

Asiantaethau sydd Ynghlwm

Manylion cysylltu
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Rhestr Wirio’r Dangosydd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nid oes yr un rhiant preswyl yn y teulu mewn gwaith
Mae’r teulu’n byw mewn llety dros dro, gorlawn neu o safon wael
Nid oes gan yr un rhiant yn y teulu gymwysterau academaidd
Mae gan y prif ofalwr broblem iechyd meddwl
Mae gan o leiaf un rhiant salwch, anabledd neu wendid hirsefydlog sy’n
cyfyngu ar eu gweithgareddau pob dydd
Mae gan y teulu incwm cartref isel (gweler y ‘symiau wythnosol allan o
dlodi’ sydd ynghlwm)
Ni all y teulu fforddio rhai bwydydd neu eitemau dillad
Mae tystiolaeth o drais yn y cartref ar yr aelwyd
Mae tystiolaeth o gamddefnyddio sylweddau ar yr aelwyd
Mae tystiolaeth fod un neu ddau riant wedi bod mewn gofal cymdeithasol
yn flaenorol neu wedi cael eu cam-drin pan oeddent yn blentyn
Ceir arwyddion o rianta amhriodol neu anghyson ar yr aelwyd
Mae tystiolaeth fod y teulu’n colli llawer o apwyntiadau iechyd/imiwneiddio
cyffredin
Mae tystiolaeth fod gan un neu ddau riant addysg gyfyngedig oherwydd
anghenion addysgol arbennig, neu bresenoldeb gwael
Ceir tystiolaeth fod gan aelodau’r teulu hanes o ymddygiad tramgwyddus
neu droseddol
Mae arwyddion fod y teulu’n mynd trwy golled
Mae tystiolaeth fod presenoldeb ysgol plentyn ar yr aelwyd islaw 75%
Mae tystiolaeth fod plentyn ar yr aelwyd yn dangos ymddygiad heriol
Nid oes tystiolaeth o rwydweithiau teuluol estynedig
Nid oes tystiolaeth fod yr aelwyd yn troi at wasanaethau cymunedol lleol
Problemau perthynas
Plentyn gydag anabledd
Materion cymunedol
Gofalwyr Ifanc
Y Digartref
Anfonwch y Ffurflen Gyfeirio at:
Teuluoedd yn Gyntaf, Blwch Post 333, Y Rhyl LL18 9HG
families.first@denbighshire.gov.uk
: 01824 712200
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Ffurflen Ganiatâd: Rhannu’ch gwybodaeth bersonol
*Cyfeiriwr, darllenwch y canlynol i’r Defnyddiwr Gwasanaeth*
“Er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau diogelu data, mae angen i mi’ch gwneud chi’n
ymwybodol y bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn cael ei phrosesu gan Gyngor Sir
Ddinbych at ddibenion gweinyddu rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a monitro a rheoli’r gwasanaeth
hwn. Bydd y wybodaeth bersonol a ddarparwch yn cael ei storio a’i phrosesu yn unol â Deddf
Diogelu Data 1998 a lle bo angen ac yn briodol, byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gyda
sefydliadau eraill sy’n sefydliadau partner Teuluoedd yn Gyntaf. Mae rhestr o’r sefydliadau hyn ar
gael.
Rwy’n deall fod gen i’r hawl i ofyn am gopi o’r data personol sy’n cael ei gadw amdanaf ac i gywiro
unrhyw beth sy’n anghywir.
Manylion y Defnyddwyr Gwasanaeth
Enw Olaf
Enw Cyntaf
Dyddiad Geni
Ymarferwr sy’n gyfrifol am gael caniatâd
Enw
Swydd
Asiantaeth
Rydw i wedi esbonio i’r defnyddwyr gwasanaeth
Pa wybodaeth bersonol rydym eisiau ei rhannu
Pam rydym am rannu eu gwybodaeth
Gyda phwy yr hoffem rannu eu gwybodaeth (enghreifftiau ar y daflen asiantaethau
canlynol)

Canlyniadau rhannu gwybodaeth
Bydd eu gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel
Am ba hyd fydd eu gwybodaeth yn cael ei chadw (os yn hysbys)
Eu hawl i dynnu’n ôl neu gyfyngu ar ganiatâd
Eu hawl dan y Ddeddf Diogelu Data (Rhan 7 i droi at eu gwybodaeth bersonol)
*Esboniwyd pa wybodaeth yr hoffai’r asiantaeth ei rhannu amdanaf i, gyda phwy yr hoffem rannu’r
wybodaeth a pham eu bod nhw eisiau ei rhannu. Fe’m gwnaed yn ymwybodol o beth allai ddigwydd o
beidio â chaniatáu i’m gwybodaeth gael ei rhannu. Rwy’n deall o gytuno i rannu fy ngwybodaeth, mae
gennyf yr hawl i gyfyngu ar faint sy’n cael ei rhannu a thynnu fy nghaniatâd yn ôl unrhyw bryd.*

*Rwy’n caniatáu / *dydw i ddim yn caniatáu i (*rhowch gylch o amgylch y datganiad y
cytunwch ag ef)
Rannu fy ngwybodaeth neu wybodaeth fy mhlentyn fel y bo angen gyda

PRINTIWCH ENW
ARWYDDWYD
DYDDIAD
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Prosiect y Bont

(CADMHAS)
Gwasanaethau
Eiriolaeth Iechyd
Meddwl Conwy a Sir
Ddinbych

Gofalwyr Ifanc WCD

Tîm o Amgylch y Teulu
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21. Atodiad F – Ffurflen Asesu’r Teulu ar y Cyd

Tîm o Amgylch y Teulu (Gwasanaeth wedi’i Gydlynu)
Team Around the Family (Co-ordinated Service)

JAFF
Asesiad Teulu ar y cyd Sir Ddinbych
Denbighshire Joint Assessment for
Families
JAFF Rhif Cyfeirnod
Team Around the Family, Families First

JAFF Reference Number

PO Box 333, Rhyl, Denbighshire, LL18 9HG
Tel: 01824 712200
Email: families.first@denbighshire.gov.uk

Enw’r Gweithiwr sy’n
cwblhau’r JAFF

Gwasanaeth y
Gweithwyr

Name of the Worker
completing the JAFF

Workers Service

Manylion Cyswllt
Contact Details

Dyddiad yr
Asesiad
Date of
Assessment

Enw’r gweithiwr a gwblhaodd y Ffurflen Gyfeirio:
Name of the worker who completed the Referral Form:

Manylion Cyswllt: Contact Details
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Oes Cyswllt Teulu wedi ei nodi:

Oes / Yes:

Nac oes/ No:

Has a Family Contact been identified:

Os oes, nodwch/If Yes, please state:
Enw/Name:
Asiantaeth/Agency:
Manylion Cyswllt/Contact Details:

Manylion Adnabod / Identifying Details
Manylion y Rhiant/Parents Details
(Cysylltwch gyda Tîm Gyda’n Gilydd am Asesiad ar gyfer unigolyn ifanc 16 – 25)
Enw cyntaf / First name

Cyfenw / Surname

Dyddiad Geni / Date of
Birth

Rhowch gylch o amgylch yr un cywir: / Mam/ Tad/ Gofalydd
Circle the correct option:

Mother/ Father/ Carer

Cyfeiriad / Address
Côd Post / Post Code
Rhif ffôn Cartref

Ffôn symudol

Home Telephone no.

Mobile

Dull cyfathrebu yr ydych yn ei
ffafrio
Preferred means of
communication
Dewis Iaith/Preferred Language
Manylion unrhyw Anableddau neu ofynion arbennig yn y teulu (e.e. cyfieithydd, dehonglwr iaith arwyddion, eiriolwr)
Details of any Disabilities or special requirements in the family (e.g. interpreter, signer, advocate)
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Gwybodaeth am Aelodau Unigol y Teulu (gadewch yn wag fel sy’n briodol)
Family Individual Information (please leave blank as appropriate)
Enw Cyntaf /
First Name

Cyfenw /
Surname

Perthynas â’r unigolyn uchod

Dyddiad Geni

Oed

Yr un cyfeiriad

Relationship to person above

Date of Birth

Age

Same address

Rhowch unrhyw gyfeiriadau / rhifau ffôn cyswllt eraill i aelodau’r teulu / Enter any other addresses / contact
tel. no’s for family members

Asiantaethau allweddol a gweithwyr proffesiynol sydd hefyd yn gweithio gyda’r unigolyn neu’r teulu
Key agencies and professionals who are also working with the individual or family
Asiantaeth / Agency

Enw Cyswllt

Ffôn / e-bost cyswllt

Contact Name

Contact Tel: / E-mail

Statws: DRAFFT 18.05.16
Dyddiad Adolygu:
Dyddiad Cyhoeddi:
Tudalen 39 o 47

Dyddiad Sicrhau Ansawdd:

WASPI Protocol Rhannu Gwybodaeth ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych

Plentyn / Unigolyn Ifanc - Child/Young Person
(Llenwch ar gyfer pob plentyn unigol yn y teulu)
(Please complete for each individual child in the family)

Ticiwch os nad yw’r dudalen hon yn
berthnasol
Please tick if this page does not apply

Enw / Name:
Cefndir Ethnig / Ethnic
background:
Anableddau / Disabilites
Information on Disability:

Gwybodaeth am yr anabledd:

Sgoriwch y meysydd isod gyda’r rhiant ar ran y plentyn neu gyda’r plentyn/ unigolyn ifanc eu
hunain a rhowch rhagor o wybodaeth yn y blychau isod.
Please score the areas below with the parent on behalf of the child or with the the child/ young
person themselves and include further information in the boxes.
Cryfderau ac Anghenion
Strengths and Needs
Iechyd (corfforol)/
Health (physical)
Iechyd (meddyliol ac
emosiynol)
Health (mental and
emotional)
Datblygiad /
Development
Addysg/Dysgu
Education/Learning
Ymddygiad /
Behaviour
Perthnasoedd/
Relationship
Anabledd /
Disability
Cyfrifoldebau Gofalu
Caring
Responsibilities
Arall
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Other

Plentyn / Unigolyn Ifanc - Child/Young
Person

Ticiwch os nad yw’r dudalen hon yn
berthnasol

(Llenwch ar gyfer pob plentyn unigol yn y
teulu)

Please tick if this page does not apply

(Please complete for each individual child in
the family)
Enw / Name:
Cefndir Ethnig / Ethnic
background:
Anableddau / Disabilites
Information on Disability:

Gwybodaeth am yr anabledd:

Sgoriwch y meysydd isod gyda’r rhiant ar ran y plentyn neu gyda’r plentyn/ unigolyn ifanc eu
hunain a rhowch rhagor o wybodaeth yn y blychau isod.
Please score the areas below with the parent on behalf of the child or with the the child/ young
person themselves and include further information in the boxes.
Cryfderau ac Anghenion
Strengths and Needs
Iechyd (corfforol)/
Health (physical)
Iechyd (meddyliol ac
emosiynol)
Health (mental and
emotional)
Datblygiad /
Development
Addysg/Dysgu
Education/Learning
Ymddygiad /
Behaviour
Perthnasoedd/
Relationships
Anabledd /
Disability
Cyfrifoldebau Gofalu
Statws: DRAFFT 18.05.16
Dyddiad Adolygu:
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Caring Responsibilities
Arall
Other
Plentyn / Unigolyn Ifanc - Child/Young Person

Ticiwch os nad yw’r dudalen hon yn

(Llenwch ar gyfer pob plentyn unigol yn y teulu)

berthnasol

(Please complete for each individual child in the
family)

Please tick if this page does not apply

Enw / Name:
Cefndir Ethnig / Ethnic
background:
Anableddau / Disabilites
Information on Disability:

Gwybodaeth am yr anabledd:

Sgoriwch y meysydd isod gyda’r rhiant ar ran y plentyn neu gyda’r plentyn/ unigolyn ifanc eu
hunain a rhowch rhagor o wybodaeth yn y blychau isod.
Please score the areas below with the parent on behalf of the child or with the the child/ young
person themselves and include further information in the boxes.
Cryfderau ac Anghenion
Strengths and Needs
Iechyd (corfforol)/
Health (physical)
Iechyd (meddyliol ac
emosiynol)
Health (mental and
emotional)
Datblygiad /
Development
Addysg/Dysgu
Education/Learning
Ymddygiad /
Behaviour
Perthnasoedd/
Relationships
Anabledd /
Disability
Cyfrifoldebau Gofalu
Statws: DRAFFT 18.05.16
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Caring
Responsibilities
Arall
Other

Rhiant/Gofalwr - Parent/ Carer

Ticiwch os nad yw’r dudalen hon yn
berthnasol
Please tick if this page does not apply

Enw / Name:
Cefndir Ethnig / Ethnic
background:
Anableddau / Disabilites
Information on Disability:

Gwybodaeth am yr anabledd:

Sgoriwch y meysydd isod gyda’r rhiant / gofalwr hwn a rhowch rhagor o wybodaeth yn y blychau
isod.
Please score the areas below with this parent / carer and include further information in the boxes
below.

Cryfderau ac Anghenion
Strengths and Needs
Iechyd (corfforol)/
Health (physical)
Iechyd (meddyliol ac
emosiynol)
Health (mental and
emotional)
Rhianta/Parenting
Perthnasoedd /
Relationships
Incwm /Income
Hyfforddiant a
Chyflogaeth
Training and
employment
Tai / Housing
Cymuned/Community
Anabledd neu
Statws: DRAFFT 18.05.16
Dyddiad Adolygu:
Dyddiad Cyhoeddi:
Tudalen 43 o 47

Dyddiad Sicrhau Ansawdd:

WASPI Protocol Rhannu Gwybodaeth ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych

anghenion dysgu /
Disability or
learning difficulties
Arall /Other

Rhiant/Gofalwr - Parent/ Carer

Ticiwch os nad yw’r dudalen hon yn
berthnasol
Please tick if this page does not apply

Enw / Name:
Cefndir Ethnig / Ethnic
background:
Anableddau / Disabilites
Information on Disability:

Gwybodaeth am yr anabledd:

Sgoriwch y meysydd isod gyda’r rhiant / gofalwr hwn a rhowch rhagor o wybodaeth yn y blychau
isod.
Please score the areas below with this parent / carer and include further information in the boxes
below.
Cryfderau ac Anghenion
Strengths and Needs
Iechyd (corfforol)/
Health (physical)
Iechyd (meddyliol ac
emosiynol)
Health (mental and
emotional)
Rhianta/Parenting
Perthnasoedd /
Relationships
Incwm /Income
Hyfforddiant a
Chyflogaeth
Training and
employment
Tai / Housing
Cymuned /
Community
Anabledd neu
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anghenion dysgu /
Disability or
learning difficulties
Arall / Other
Casgliadau ar gyfer y teulu / Conclusions for the family
Beth yw eich casgliadau chi? Er enghraifft, cryfderau, anghenion ychwanegol. Beth ddylai
newid? Er enghraifft, pa ganlyniadau, atebion a nodau y mae’r teulu am eu cyflawni?
What are your conclusions? For example, strengths, additional needs. What needs to change?
For example, what outcomes, solutions and goals do the family want to achieve?
ENW/NAME

Ar beth mae’r teulu eisiau gweithio arno a/neu angen help gydag o?
What would the family like to work on and/ or need help with ?
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DIOGELWCH TÂN / FIRE SAFETY
Oes larwm mwg wedi ei osod yn y cartref?

Oes / Yes

Does the property have working smoke alarms fitted?

Nac
Oes/No

A fyddech yn hoffi i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd
Cymru gynnal archwiliad diogelwch tân yn y cartref?
Would you like a free home fire safety check from North
Wales Fire and Rescue Service?

Byddwn / Yes
Na fyddwn / No

Os byddwn yw’r ateb – gyrrwch y manylion cyswllt (manylion ffôn sydd orau) trwy e-bost i’r
swyddfa ardal briodol: conwy.denbighshire@nwales-fireservice.org.uk
If answer yes – forward contact details (phone details preferably) via email to appropriate area
office:
conwy.denbighshire@nwales-fireservice.org.uk
CANIATÂD / CONSENT
Rwyf yn cytuno i weithio gyda Chydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf
ac rwyf yn fodlon
iddynt rannu gwybodaeth gydag asiantaethau a fydd yn rhoi cefnogaeth i mi (cedwir y
wybodaeth honno’n gyfrinachol ac yn ddiogel ganddynt) (Ticiwch os yw’n briodol)
I agree to work with a Families First Co-ordinator
and I am happy for them to
share information with agencies that will be supporting me(this information will be kept
confidential and secure by them)
(Please tick if appropriate)
Arwyddwyd / Signed:
_________________________________________________
Nodwch / Please state: Ydw/Yes

Nac ydw / No

Dyddiad /
Date:

Printiwch eich enw:
Please print name: __________________________________
(Rhiant) / Parent)
Dyddiad /
Arwyddwyd / Signed:
_________________________________________________
Nodwch / Please state: Ydw/Yes

Date:

Nac ydw / No
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Printiwch eich enw:
Please print name: __________________________________
(Plentyn/ Unigolyn Ifanc) / (Child/ Young Person)
Rhan Ddewisol – gallwch adael y rhan hon yn wag os dymunwch / Optional Section – you can
leave blank if you want to
NID wyf / ydym yn rhoi caniatâd i rannu unrhyw wybodaeth â’r gwasanaethau / unigolion canlynol
at unrhyw ddiben.
I / We do NOT give consent for any information to be shared with the following services /
individuals for any purpose.
Gwasanaeth / Service

Enwau / Names
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