
Teuluoedd yn Gyntaf Siart LLif 
 

Prif Ddangosyddion 

1. Dim rhiant preswyl yn gweithio yn y 

teulu 

2. Mae’r teulu’n byw mewn llety dros 

dro, llety gyda gormod o bobl neu 

lety o safon gwael 

3. Dim cymwysterau academaidd gan 

unrhyw riant yn y teulu 

4. Mae gan y prif ofalwr broblem 

iechyd meddwl 

5. Mae salwch, anabledd neu wendid 

hirdymor ar o leiaf un rhiant sy’n 

cyfyngu ar eu gweithgareddau 

dyddiol 

6. Mae gan y teulu incwm cartref isel 

7. Ni all y teulu fforddio rhai eitemau o 

fwyd neu ddillad penodol 

8. Mae yna dystiolaeth o drais 

domestig yn y cartref 

9. Mae yna dystiolaeth o 

gamddefnyddio sylweddau yn y 

cartref 

10. Mae yna dystiolaeth fod un neu 

ddau rhiant wedi bod mewn gofal 

cymdeithasol neu wedi eu cam-drin 

pan oeddent yn blentyn 

11. Mae yna arwyddion o rianta 

amhriodol neu anghyson yn y cartref  

12. Mae yna dystiolaeth fod y teulu’n 

methu apwyntiadau 

iechyd/brechiadau cyffredinol yn 

rheolaidd 

13. Mae yna dystiolaeth yn dynodi mai 

ychydig iawn o addysg sydd gan un 

neu’r ddau riant oherwydd 

anghenion addysgol arbennig, neu 

bresenoldeb gwael 

14. Mae yna dystiolaeth fod gan 

aelodau o’r teulu hanes o droseddu 

neu o ymddygiad troseddol  

15. Mae yna arwyddion fod y teulu’n 

galaru 

16. Mae yna dystiolaeth fod 

presenoldeb Ysgol plentyn yn y 

cartref yn is na 75% 

17. Mae yna dystiolaeth fod plenty yn y 

cartref yn dangos ymddygiad heriol 

18. Does dim tystiolaeth o rwydweithiau 

teuluol estynedig 

19. Does dim tystiolaeth fod y cartref yn 

defnyddio gwasanaethau 

cymunedol lleol 

20. Problemau perthynas 

21. Plentyn gyda Anabledd 

22. Materion Cymunedol 

23. Gofalwyr Ifanc 

24. Digartrefedd 
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Cyd-drefnwyr 
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Gwasanaeth  

Gwybodaeth 

I Deuluoedd 

JAFF wedi’i lenwi 

Pwy all fod yn gysylltiedig (nid yw’n rhestr gyfyngedig) 

 

Iechyd, Gwasanaethau Addysg, Cefnogi Pobl, 

Consortiwm Magu Plant, Gofal Plant, Consortiwm 

Cynyddu Incwm i'r Eithaf, Consortiwm Cymorth 

Ieuenctid, Cymorth i Deuluoedd, Consortiwm 

Ystwythder Teuluoedd, Gofalwyr Ifanc, Cefnogaeth ar 

gyfer Anabledd. 
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