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Nodwch: Mae'n bosibl byddwn ni'n dychwelyd y ffurflen atoch chi os na fyddwch chi wedi 
cwblhau adrannau perthnasol o'r cais neu'n methu â chyflwyno tystiolaeth i ategu'r cais.  
Anfonwch y ffurflen yn ôl at A&IServices@rctcbc.gov.uk 
 
Diben y ffurflen yma yw ceisio cydsyniad a darparu gwybodaeth o safbwynt Mynediad a 
Chynhwysiant ar yr ymateb graddedig a gafodd ei roi i'r plentyn gan y sawl sy'n atgyfeirio mewn 
perthynas â'i anghenion dysgu ychwanegol er mwyn cael cyngor, arweiniad a/neu hyfforddiant 
ychwanegol fel sy'n briodol. 
 

Sut byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol 
Yn unol â dyletswydd gyfreithiol y Cyngor mewn perthynas â diogelu data lle bo hynny'n briodol, 
caiff yr wybodaeth ar y ffurflen yma, unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ynghlwm ac unrhyw 
ddata a gaiff ei lunio o ganlyniad i'r cymorth yma (e.e. adroddiad) eu defnyddio gan Gylch Trafod 
y Blynyddoedd Cynnar er mwyn penderfynu ar natur unrhyw waith a gaiff ei gyflawni gan 
weithwyr proffesiynol perthnasol. Os yw'n briodol, efallai bydd y broses yma'n cynnwys rhannu 
gwybodaeth sensitif am eich plentyn gydag arbenigwyr allanol e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol. 
Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg  
 

I ddysgu am sut mae'ch preifatrwydd wedi'i ddiogelu a sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch 
gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi, ewch i'n hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer 
gwasanaethau yma: www.rctcbc.gov.uk/hysbysiadpreifatrwyddgwasanaeth a thudalennau diogelu 
data'r Cyngor yma:  www.rctcbc.gov.uk/diogeludata.   
 

Rhaid i'r plentyn fodloni'r meini prawf canlynol: 

 Fod rhwng 0-5 oed  

 Ddim yn mynychu lleoliad ysgol sy'n cael ei chynnal 

 Byw yn RhCT 

 Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan riant/warcheidwaid er mwyn gwneud yr atgyfeiriad 

 Bydd unrhyw ffurflenni atgyfeirio anghyflawn yn cael eu dychwelyd atoch chi 

Trothwy ar gyfer Cyfeirio: 

 Tystiolaeth o anghenion sylweddol, cymhleth, parhaus a gydol oes  

 Tystiolaeth o 2 neu fwy o anghenion datblygiadol a thystiolaeth o ymateb graddedig cadarn 
Rhwystr o ran mynediad i gyfleoedd chwarae/dysgu sy'n wahanol iawn i'w cyfoedion a 
does dim modd goresgyn hyn drwy ddarparu addasiadau rhesymol  

 
1. Manylion am y plentyn 

 
 

GWASANAETH MYNEDIAD A 
CHYNHWYSIANT 

RHONDDA CYNON TAF 
 

Atgyfeiriad Fforwm Blynyddoedd Cynnar  

Gorffennaf 2021 

Enw'r Plentyn:  Dyddiad geni:  
 

Cyfeiriad:  
 
 
 

Ardal Dechrau'n 
Deg: 

Ie / Na Rhyw:  
 

mailto:A&IServices@rctcbc.gov.uk
http://www.rctcbc.gov.uk/hysbysiadpreifatrwyddgwasanaeth
http://www.rctcbc.gov.uk/diogeludata
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2. Manylion Rhiant / Gwarcheidwaid 
 

Enw a Dyddiad 
Geni'r Rhiant 

Rhywedd 
Rhiant/Cynh
aliwr 

Perthynas 
â'r Plentyn 

Cyfrifoldeb 
Rhiant? 

Cyfeiriad e-bost / 
Rhif Ffôn 

   OES/NAC OES  

   OES/NAC OES  

 

A yw'r plentyn yn derbyn gofal gan unrhyw berson arall heblaw'r 
rhiant / rhieni? 

YDY / NAC YDY 

Os YDY, rhowch fanylion pellach e.e. manylion cyswllt cynhaliwr, Plant sy'n Derbyn Gofal ac ati 
 
 

3. Ieithoedd 

Iaith / ieithoedd y 
rhieni/gwarcheidwaid: 

 

Iaith / ieithoedd y plentyn (gartref):  

A oes angen cyfieithydd ar y teulu? OES/NAC OES Nodwch yr Iaith: 

Hoffech chi dderbyn gohebiaeth o hyn allan yn 
Gymraeg? 

Yn ysgrifenedig: 
HOFFWN / NA 
HOFFWN 

Ar lafar: 
HOFFWN / NA 
HOFFWN 

 
4. Manylion y sawl sy'n atgyfeirio: 

Enw'r sawl sy'n 

atgyfeirio: 

 

Swydd:  

Cyfeiriad e-bost:  

 
5. Manylion y lleoliad (os yw'r unigolyn yn mynychu lleoliad): 

Enw'r lleoliad:  

Math o leoliad:  

Nifer y sesiynau a gaiff 

eu mynychu 

 Diwrnoda

u mae'n 

bresennol 

(PM/AM): 

 

 

A yw'r plentyn wedi gwneud cais am / wedi derbyn lle mewn ysgol 
yn RhCT? 

YDY / NAC YD 

Enw'r ysgol:  
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6. Anghenion Datblygiadol 

Ticiwch feysydd datblygu i'w trafod: rhowch y meysydd mewn trefn rhwng 1 a 3 

Gwybyddiaeth a 
Dysgu 

Cyfathrebu a 
Rhyngweithio 

Ymddygiad, 
Datblygiad 

Emosiynol a 
Chymdeithasol 

Corfforol, 
Synhwyraidd a 

Meddygol 

    

 

7. Barn a Safbwynt yr Atgyfeirydd 

Crynodeb o gyflwr y plentyn, ei sefyllfa bresennol, ei gryfderau a'i heriau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhesymau penodol dros atgyfeirio / cwestiynau i'w trafod yn y Fforwm Blynyddoedd Cynnar: 
 
 
 

 

8. Sylwadau'r rhiant/gwarcheidwad: 

Beth yw barn y rhieni a'r deilliannau dymunol o'r atgyfeiriad yma? 
 
 
 
 
 

 
9. Sefydliadau Proffesiynol / Gwasanaethau dan sylw 

Nodwch fanylion unrhyw asiantaethau allanol sy'n ymwneud â'r plentyn, a'u hatodi: 
A - Wedi'i atgyfeirio Y - Ynghlwm â'r gwaith 

Y Garfan Datblygiad Plant  Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg   

Lleferydd ac Iaith  Ffisiotherapi  

Gwasanaeth Chwarae yn y 
Cartref 

 Therapi Galwedigaethol  

Teuluoedd Cydnerth  Gwasanaethau i Blant  

Pediatrydd  Y Gwasanaethau Cymdeithasol  

Gwasanaethau Cynnal Dysgu  Nam ar y Golwg  

Nam ar y Clyw  Y Garfan Niwroddatblygiad   

Dechrau'n Deg  Arall (nodwch isod)  
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Ydy eich plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant? 

YDY / 
NAC YDY 

Dyddiad ei 
gofrestru: 

 

Os YDY, o dan ba gategori? 

Oes gan y plentyn Cynllun Gofal Iechyd Unigol (IHCP)? OES / NAC OES 

 
10. Tystiolaeth 

Rhestrwch y dystiolaeth i ategu'r atgyfeiriad yma wrth hysbysu'r Awdurdod Lleol y gallai fod gan y 
plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol a phrif ardal yr ADY (e.e. SoGs, Wellcomm, llythyr clinig, 
adroddiad iechyd, Cynllun Triniaeth, arsylwadau a data sylfaenol sgrinio, Dogfen Amdanaf Fi, 
Four Plus One) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

11. DATGANIADAU 

Atgyfeirydd: 

 Rydw i'n cadarnhau bod yr wybodaeth ar y ffurflen yma (ac unrhyw wybodaeth ychwanegol 

sydd ynghlwm) yn gywir. 

 Rydw i wedi rhoi gwybod i'r rhiant/gwarcheidwad am: 

o sut y caiff y data personol ei ddefnyddio i nodi cymorth ychwanegol os yw'n briodol; 

o sut mae modd iddyn nhw gael mynediad at eu hawliau gwybodaeth a gwybodaeth bellach 

trwy'r tudalennau Diogelu Data ar wefan y Cyngor. 

o beth yw hysbysiad S64 (lle bo hynny'n briodol) 
 

A yw hwn yn hysbysiad Iechyd 
S64? 

Ydy  Nac 
ydy 
 

 

Enw'r sawl 
sy'n atgyfeirio: 

 Llofnod y 
sawl sy'n 
atgyfeirio: 

 

Corff, 
sefydliad, neu 
fudiad: 

 

 
Dyddiad: 

 Nodiadau 
ychwanegol: 
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Rhiant / gwarcheidwad  
 

Ticiwch isod  

Ydw Nac 
ydw 
 

 

  Rydw i'n cydsynio i'm plentyn gael ei atgyfeirio i Fforwm Blynyddoedd 
Cynnar i drafod ei (h)anghenion dysgu ychwanegol.  

  Rydw i'n gwybod y bydd gwybodaeth fy mhlentyn yn cael ei defnyddio i 
brosesu'r atgyfeiriad, ac yn deall hynny.  

  Rydw i'n rhoi caniatâd i chi gyfeirio gwybodaeth fy mhlentyn at y 
gweithwyr proffesiynol/gwasanaethau perthnasol, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg (ble'n addas) er mwyn cael rhagor o 
gyngor, cyfarwyddyd a chymorth, ble y bo'n addas. 

  Rydw i'n cydsynio i dderbyn pob cyfathrebiad trwy'r cyfeiriad e-bost a 
ddarperir yn adran 2 

 
Rhowch wybod i'r gwasanaeth pe hoffech chi gael gohebiaeth yn Gymraeg  neu yn Saesneg 
 

Enw'r rhiant / 
gwarcheidwad: 

 Llofnod y rhiant / 
gwarcheidwad: 

 

Ffôn:  E-bost:  

Dyddiad:  Nodiadau 
ychwanegol: 

 


