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Strategaeth Anableddau Dysgu Gogledd 
Cymru: Digwyddiad i staff awdurdodau 
lleol ac iechyd  
18 Gorffennaf 2018 yng Ngwesty’r Oriel, Llanelwy 

Ynglŷn â'r digwyddiad 

Cynhaliwyd y digwyddiad yn rhan o’r ymgynghoriad ar y Strategaeth Anabledd 

Dysgu, sydd hyd yma wedi cynnwys: 

 Digwyddiad Fforwm Darparwyr Gogledd Cymru 9 Ebrill 2018 

 Gweithio gyda Grŵp Cyfranogi Anableddau Dysgu Gogledd Cymru 

 Cynnal arolwg ar-lein o fis Ebrill tan fis Gorffennaf 2018 

 Cyfweld pobl ag anableddau dysgu a'u rhieni/gofalwyr yn unigol ac mewn 

grwpiau a chwblhau holiaduron hawdd eu darllen. 

 Adolygu canlyniadau’r ymgynghoriad yn sgil yr Asesiad o Boblogaeth 

Gogledd Cymru. 

Anfonwyd gwahoddiadau at aelodau o staff awdurdodau lleol ac iechyd yn y 

gwasanaethau i blant ac i oedolion ymhob un o'r chwe sir yng Ngogledd Cymru, yn 

ogystal â’r Grŵp Cyfranogi Anableddau Dysgu. 

Daeth 104 o bobl i gyd i’r digwyddiad, gan gynrychioli amrywiaeth o wahanol 

wasanaethau ledled Gogledd Cymru. Bu i bedwar aelod o’r Grŵp Cyfranogi 

Anableddau Dysgu fynychu’r digwyddiad a cawsant gymorth i roi cyflwyniad am eu 

profiadau hwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a bu dau ohonynt yn 

bresennol am y diwrnod cyfan. Darparwyd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd gan Catrin 

Gilkes. 

Rhaglen y dydd 

9.30 Cofrestru a lluniaeth 

10.00 Croeso a rhagarweiniad  

10.15 Yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r ymgynghoriad 

10.45 Te a choffi 

11.00 Gweithdy 1  

12.30 Cinio 

13.30 Gweithdy 2  

15.00 Te a choffi 

15.15 Cyflwyniad gan aelodau o’r Grŵp Cyfranogi Anableddau Dysgu 

15.30 Adborth o’r gweithdai 

16.00 Diwedd 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/fforwm-darparwyr-anableddau-dysgu-gogledd-cymru-9-ebrill-2018-adborth-or-digwyddiad/
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Rhagarweiniad a chyflwyniadau 
Cyflwynwyd y digwyddiad gan Neil Ayling, Prif Swyddog Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint, a fu’n esbonio’r weledigaeth oedd yn sail i’r 

strategaeth, y gwerthoedd a’r cefndir. Yna rhannodd Sarah Bartlett yr wybodaeth 

ddiweddaraf ynglŷn â chanlyniadau’r arolwg ar-lein, a bu Emma Pugh yn rhoi 

diweddariad am Banel Dinasyddion Gogledd Cymru (gweler y sleidiau yn atodiad 1). 

Yn y gweithdy cyntaf, bu pob grŵp yn trafod un o’r saith o themâu yn y strategaeth, 

gan sôn am yr hyn oedd angen ei wneud nesaf, a phwy ddylai fod yn rhan o hynny. 

Roedd poster ar bob bwrdd yn cynnwys yr wybodaeth oedd eisoes wedi’i gasglu ar 

gyfer y thema dan sylw. Ar ôl tua hanner awr symudodd yr hwyluswyr ymlaen i’r 

grŵp nesaf, gan roi crynodeb sydyn o’r drafodaeth hyd hynny cyn dal ati i sgwrsio 

am y thema. Wedi hanner awr arall fe symudon nhw eto, fel bod pob bwrdd yn cael 

cyfle i drafod tair o themâu.  

Yn yr ail weithdy, gallai pobl ddewis pa thema i’w thrafod, neu godi rhywbeth na 

chawsant gyfle i wneud o’r blaen, ac wedyn gofynnwyd i’r grwpiau enwi tair 

blaenoriaeth a’u rhannu â phawb arall. 

Cafwyd cyflwyniad gan aelodau o’r Grŵp Cyfranogi Anableddau Dysgu  am eu 

profiadau hwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Bryn a James o Sir 

Ddinbych a roes y cyflwyniad cyntaf, gyda chymorth Helga (mae'r sleidiau yn atodiad 

1), a buont yn sôn mor bwysig yw cyfathrebu, parch, tegwch a’r angen am fwy o 

swyddi, cefnogaeth a dewisiadau. Yna bu Michelle o Gonwy’n siarad am ei phrofiad 

mewn Uned Damweiniau ac Achosion Brys. Soniodd am orfod aros yn hir, 

meddygon heb wybodaeth am ei hanghenion penodol hi, derbyn taflen am anafiadau 

i’r pen a oedd yn anodd ei deall, a theimlo fod pobl yn ei brysio. Dywedodd y byddai’r 

system goleuadau traffig wedi bod o fudd, ynghyd â hyfforddiant i staff a chael 

nyrsys cyswllt iechyd wrth law yn yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys. Rhoes 

Shayna enghreifftiau o’r cyfleoedd yr oedd wedi’u cael o ganlyniad i hunan-eiriolaeth, 

a oedd wedi’i galluogi i newid pethau a gwneud gwahaniaeth. Yna rhannodd Celia o 

Gyswllt Conwy enghraifft gan reolwr o rywun ag anableddau dysgu a gafodd 

ddiagnosis o ddiabetes, ond heb y cymorth a’r cyngor priodol i fedru rheoli’r cyflwr, 

ac o ganlyniad hynny fe gollodd y person bwysau'n gyflym. 

Ymatebion o’r digwyddiad 
Cwblhawyd ffurflenni adborth gan 74 o’r 104 o bobol a ddaeth i’r digwyddiad. O blith 

y rheiny, dywedodd 92% eu bod wedi cael budd o’r digwyddiad, a dywedodd 93% y 

teimlon nhw’n rhydd i fynegi eu barn. Roedd y sylwadau’n cynnwys: 

 “Digwyddiad trefnus, gyda hwyluswyr da yn mynd o’i chwmpas hi yn y ffordd 

iawn. Digwyddiad llawn gwybodaeth. Grwpiau trafod gwerth chweil lle’r oedd 

pawb yn fodlon rhannu eu profiadau a’u gwybodaeth.” 
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 “Roedd hi’n braf cwrdd â gwahanol bobl o wahanol siroedd.” 

 “Fe wnes i fwynhau’r gwaith grŵp a gwrando ar farn pobl am yr holl 

wasanaethau. Roedd y trafodaethau’n rhai di-flewyn-ar-dafod ac yn llawn 

gwybodaeth.” 

 “Fe wnes i fwynhau clywed gan y grwpiau cyfranogi a dysgu beth sy’n bwysig 

iddyn nhw.” 

Dywedodd rhai y byddai'n werth cynnwys amrywiaeth fwy helaeth o bobl yn y 

digwyddiad, gan gynnwys darparwyr yn y trydydd sector a’r sector annibynnol, a 

dywedont nad oedd digon o bobl ag anableddau dysgu yno, na staff o'r 

gwasanaethau plant, addysg neu wasanaethau ieuenctid, a neb i gynrychioli 

siaradwyr Cymraeg. Yn anffodus, nid oedd pawb a gafodd wahoddiad yn medru dod, 

a gan fod cymaint o randdeiliaid yn y maes mae’n anodd dod â phawb ynghyd ar yr 

un pryd a chael digwyddiad gwerth chweil. Roedd un neu ddau o bobl wedi dweud 

hefyd nad oeddent yn gyfforddus yn rhannu eu safbwyntiau mewn digwyddiad fel 

hyn. Byddwn yn dal i arbrofi gyda gwahanol ddulliau o gynnal digwyddiadau fel hyn 

ac ymgynghori â phobl, er mwyn ymateb i bryderon pobl. 

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i’r gweithdai yn y bore, ond roedd y farn yn fwy 

cymysg ynglŷn â gweithdai'r prynhawn, yn rhannol am fod pobl wedi cael trafferth 

clywed, a'r ffaith ei bod yn anodd crynhoi'r holl safbwyntiau mewn tair blaenoriaeth. 

Dywedodd un person fod y diwrnod yn rhy hir, ond byddai eraill wedi dymuno cael 

mwy o amser i drafod y themâu’n fwy trylwyr, trafod mwy o themâu a ffurfio 

cysylltiadau rhyngddynt.  

Yn ymarferol, mae arnom angen sicrhau ein bod yn defnyddio’r microffon yn well yn 

y dyfodol fel y gall pawb glywed yr ymatebion, a sicrhau bod y lleoliad yn darparu 

mwy o fwyd ar gyfer digwyddiadau sy’n para drwy’r dydd. 

Mynegodd rhai pobl bryderon ynglŷn â'r modd yr eid ati i grynhoi’r materion a ddaeth 

i’r amlwg yn ystod y digwyddiad, ac a fyddai’r grynodeb honno’n adlewyrchiad cywir 

o’r hyn a drafodwyd. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb o’r hyn a ddaeth i’r 

amlwg yn ystod y diwrnod ynghyd â’r sylwadau ychwanegol ar y ffurflenni gwerthuso. 

Anfonwyd yr adroddiad hwn ynghyd â chopïau o’r nodiadau a gymerwyd at yr 

hwyluswyr a phawb a fu’n bresennol i’w gwirio.  

Dywedodd rhai pobl fod arnom angen sicrhau bod y trafodaethau’n arwain at 

weithredu, a bod pethau’n newid o ganlyniad i hynny. 
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Yr hyn a ddaeth i’r amlwg yn y digwyddiad 

Yn gyffredinol 

 Sicrhau ein bod yn cynnwys pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog yn y 

strategaeth – dylid ystyried ‘is-strategaeth' yn canolbwyntio ar y bobl hyn. Hefyd 

dylid cynnwys pobl sydd ar hyn o bryd yn byw mewn ‘amgylchedd ysbyty’ a phobl 

y mae arnynt angen cymorth oherwydd ymddygiad troseddol neu ymddygiad a 

allai arwain at droseddu. 

 Dal i hyrwyddo a datblygu Dewis Cymru yn ffynhonnell o wybodaeth am y 

gwasanaethau a chymorth sydd ar gael yn y gymuned leol. 

Yn y digwyddiad amlygwyd mor bwysig oedd: 

 Gweithio gyda’n gilydd, comisiynu ar y cyd, rhannu adnoddau, sgiliau ac arferion 

da ledled Gogledd Cymru. Rhannu cyfrifoldeb i'w 'drwsio'. 

 Newid diwylliant – codi ymwybyddiaeth a meithrin cyfeillgarwch a chysylltiadau 

mewn cymuned gynhwysol er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr asedau, adnoddau a 

sgiliau sydd ar gael. 

 Mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

 Datblygu'r gweithlu. Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys darparu pwt o wybodaeth 

/ rhestr sgiliau ar gyfer pob aelod o staff oedd yn darparu cymorth, a rhoi 

hyfforddiant i’r gweithlu ehangach, gan gynnwys meddygon teulu a 

chynorthwywyr gofal iechyd, ynglŷn ag addasiadau rhesymol a mesurau ataliol. 

 Ffurfio cysylltiadau rhwng y gwahanol themâu, er enghraifft, mae cael y cymorth 

iawn yn allweddol i gael canlyniadau da o dan bob un o’r themâu, ac mae’r 

themâu oll yn cyfrannu at iechyd da. 

Lle da i fyw 

Blaenoriaethau  

 Datblygu technoleg gynorthwyol, 

gwybodaeth a hyfforddiant ynglŷn â’r hyn 

sydd ar gael. Rhoi hyn ar waith pan mae 

pobl yn iau. Cynnwys teuluoedd a 

gwasanaethau addysg wrth wneud hyn yn 

rhan o fywyd beunyddiol. Cynnwys 

technoleg sydd eisoes ar gael megis Alexa. 

 Mae’n rhaid darparu’r llety a’r cymorth iawn 

ochr yn ochr â'r buddsoddiad priodol a 

wneir ar y cyd. 

 Darparu cyfleusterau cymeradwyo ar gyfer asesu oedolion a phlant a fydd yn sail 

ar gyfer cynlluniau'r dyfodol a datblygu'r mathau iawn o lety a gwasanaethau. Ar 

hyn o bryd nid oes uned asesu a thriniaeth ar gyfer plant, sy’n golygu bod yn 

https://www.dewis.wales/
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rhaid iddynt deithio’n bell o’r ardal. Byddai hyn yn helpu i osgoi lleoli plant y tu 

allan i’r sir a hefyd yn atal gor-ddarpariaeth. 

Syniadau eraill 

 Sicrhau lleoliadau mewn argyfwng i bobl ag anableddau dysgu ac anawsterau 

iechyd meddwl yn nes at adref, yn enwedig i bobl ifanc. 

 Deall disgwyliadau pobl ifanc a’u teuluoedd ar gyfer y dyfodol. Dylid eu cynnwys 

mewn gwasanaethau ‘cynllunio ar gyfer y dyfodol’ a phennu canlyniadau pan 

mae pobl yn iau. Darparu cefnogaeth i deuluoedd, addysg a throsglwyddo sgiliau. 

 Deall faint o oedolion sy’n byw â gofalwyr hŷn ac ystyried eu hanghenion o ran tai 

yn y dyfodol. 

 Byw yn y gymuned – rhannu gwybodaeth, paratoi, cynllunio manwl ar gyfer 

trosglwyddo gofal. Meithrin dealltwriaeth ynglŷn â budd-daliadau a llunio 

cyllidebau. ‘Cyfeirlyfr Llety’ – gweithio’n dda, rhoi syniad o’r hyn sydd i’w 

ddisgwyl. Cytundebau tenantiaeth – rheolau. Nid oes a wnelo hyn â thai priodol 

yn unig, ond hefyd â lletya'n briodol gyda phobl eraill. Mae paru gwael yn arwain 

at fethiant y lleoliad, sy'n golygu wedyn fod rhywun yn colli tŷ. Oes angen 

gwasanaethau paru pwrpasol? 

 Gwasanaethau ar y cyd – mwy o wybodaeth i eraill ynglŷn ag unigolion ag 

anableddau dysgu. Ystyried gofal preswyl ar gyfer unigolion ag anableddau 

dysgu. Dim gwahaniaethu yn erbyn neb. 

 Buddsoddi at y dyfodol – deall yr anghenion yn y dyfodol, gweithio gyda 

gwasanaethau tai. Mae angen mwy o ofal seibiant ar gyfer pobl ag anableddau 

dysgu dwys a lluosog oherwydd newidiadau demograffig a chynnydd yn nifer yr 

unigolion y mae arnynt angen gofal arbenigol. Mae angen mwy o ofal seibiant ar 

gyfer plant hefyd, yn enwedig felly o ran darpariaeth Gymraeg yng Ngwynedd. 

Nid oes unrhyw golegau preswyl yn yr un o'r siroedd - oes arnom angen 

rhywbeth fel hyn ymhob sir, neu a fyddai perygl o ddychwelyd i sefyllfa debyg i 

Fryn y Neuadd? Angen cartrefi nyrsio arbenigol ar gyfer pobl ifanc ag anableddau 

dysgu a lleoliadau preswyl ar gyfer pobl hŷn ag anableddau dysgu. 

 Cynnig mwy o ddewis. Mae’r dewis o adeiladau/eiddo'n brin, neu os oes dewis 

nid oes digon o le ynddynt.  

 Mae angen bod ffordd i beidio â cholli tai a addaswyd pan mae rhywun yn symud 

allan – mae hyn yn golled net os buddsoddwyd yn yr eiddo. 

 Ymchwilio i’r rhesymau pam fod yn rhaid inni leoli pobl y tu allan i’r sir, yr hyn a 

ddarperir yn y lleoliadau hynny a pham na allwn ei ddarparu gartref. Gall 

ailsefydlu pobl fod mor anodd fel eu bod yn aros y tu allan i’r sir. 

 Cysylltiadau cymunedol – nid yw cymdogion yn adnabod ei gilydd yn aml, ac nid 

ydynt yn cael gwybod am bobl ag anableddau dysgu sy’n byw gerllaw nac yn 

cael eu cyflwyno iddynt. A fyddai’n helpu pe byddai’r gymuned gyfan yn fwy 

ymwybodol? 

 Mae fframwaith rhanbarthol ar gyfer byw â chymorth yn cael ei ddatblygu.  



6 
 

Rhywbeth i’w wneud  

Awgrymir y dylem hefyd ystyried ‘rhywbeth 

i’w fod’ a chanolbwyntio mwy ar fod yn 

uchelgeisiol dros bobl a sicrhau fod ganddynt 

ran gwerth chweil i’w chwarae. Dylid 

ychwanegu chwaraeon at y thema hon. 

Beth allwn ni ei wneud / blaenoriaethau 

 Rhannu gwybodaeth am yr hyn sydd 

eisoes ar gael mewn cymunedau a 

chynorthwyo pobl i gael mynediad ato.  

 Casglu gwybodaeth am nifer y bobl ag 

anableddau dysgu sydd â gwaith yng Ngogledd Cymru, enghreifftiau o arferion 

da a rhestrau o gyflogwyr cadarnhaol. 

Syniadau eraill 

 Rhoi unigolion mewn cysylltiad ag eraill sy’n rhannu’r un diddordebau/profiadau. 

Mae angen cymorth ar unigolion i wneud hynny. Dylai gweithwyr proffesiynol 

feddwl mwy am hwyluso yn hytrach na gwneud. Cydnabod cryfderau’r unigolyn 

a’r sgiliau y gall eu rhannu. Creu proffiliau un tudalen. Gellid defnyddio technoleg 

i greu gwefan fel cydweithfa ffrindiau, cydlynwyr ardal, cysylltiadau cymunedol. Er 

enghraifft, Do It / Hyrwyddwyr Adferiad yn Sir y Fflint. Ymchwilio i systemau 

cyfeillio, nosweithiau cynhwysol mewn clybiau. Defnyddio ein sgiliau ein hunain, 

ein syniadau, cysylltiadau, adnoddau ac amser i godi ymwybyddiaeth. 

 Creu cymunedau, bod yn greadigol a chreu’r cysylltiadau ar gyfer pobl a fydd ar 

gael pan fydd aelodau o staff yn absennol. Trefnu sesiynau i rieni fedru cadw 

mewn cysylltiad. 

 Swyddog cyswllt o’r awdurdod lleol i arwain i ddechrau wrth greu’r cysylltiadau ar 

gyfer cyflogaeth. Rhannu newyddion da am y rhai hynny sy’n elwa ac adnabod 

rhwystrau rhag cyflogi pobl ag anableddau dysgu (gellid defnyddio holiadur i 

wneud hyn). Rhoi cymorth i gyflogwyr roi swyddi a/neu brentisiaethau i bobl. 

Cydnabod nad yw pawb yn medru gweithio am gyflog (efallai mai dim ond 10% 

o’r grŵp cleientiaid sydd), ac felly mae angen dewisiadau o ran gweithgareddau 

gwerth chweil eraill yn ôl dymuniadau’r unigolyn. 

 Codi disgwyliadau ac ail-lunio'r hyn y’i gelwir yn 'dda' - ni ddylai ddibynnu ar un 

person. 

 Cefnogi gweithwyr proffesiynol i rannu gwybodaeth ledled Gogledd Cymru – 

gellid cynnwys bwletinau newyddion, gwybodaeth am weithgareddau dros 

wyliau’r haf/grantiau i alluogi plant i gymryd rhan. 

 Gweithio gyda gwasanaethau presennol fel Canolfannau Gwaith, canolfannau 

hamdden, gwasanaethau gwirfoddol, chwaraeon. Sicrhau fod y cyfleusterau’n 

gynhwysol ac yn mynd i’r afael â rhwystrau rhag mynediad, er enghraifft addasu’r 

cyfleusterau mewn canolfannau chwaraeon a chaffis, cludiant, delio â materion 
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sydd a wnelont â symud o fudd-daliadau i weithio am gyflog, taliadau 

uniongyrchol, integreiddio gweithgareddau ac amserlenni. Mae esiamplau da yn 

cynnwys FitSteps, Active8 a +moves. 

 Cefnogi pobl i ddewis drostynt eu hunain, hyd yn oed pan fydd eu teuluoedd yn 

anghytuno. 

 Mae’r pethau bach mewn bywyd yn bwysig, fel gwisgo a rhoi colur. 

 Cymorth arbenigol ar gyfer seibiannau, er enghraifft, ‘ffermydd gofal’. 

 Chwaraeon: gweithio gyda digwyddiadau chwaraeon mawr i sefydlu grwpiau i 

bobl anabl - rhoi cynnig ar addasu rhaglenni clybiau athletau; defnyddio sesiynau 

anableddau dysgu i godi arian i'r clybiau, creu cyfleoedd i gymdeithasu ac 

integreiddio â’r gymuned ehangach.  

 Defnyddio cyfleusterau y tu allan i oriau, wedi’u haddasu, fel ysgolion a phyllau 

hydrotherapi. 

 Gwasanaethau triawd – tri fesul tŷ yn derbyn cymorth, gyda gwahanol dai a 

gwahanol themâu. Gwneud gwasanaethau’n fwy hygyrch a chwtogi ar gostau. 

 Creu cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu gael gwaith mewn ysbytai cyffredin 

yn dangos y ffordd i bawb. 

Amlygwyd hefyd fod bylchau mewn gwasanaethau i bobl nad oes ganddynt 

anableddau dysgu difrifol, ond a allai fod â phroblem iechyd meddwl serch hynny, a 

bod arnom angen sicrhau y caiff pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog eu 

cynnwys. 

Pwy sydd angen bod yn rhan o hyn?  

 Mae angen adnabod y bobl allweddol yn y cymunedau/y rheiny sy’n medru creu 

cysylltiadau 

 Cydlynwyr plant sy’n derbyn gofal 

 Tîm Trosglwyddo 

 Darparwyr arbenigol 

 Pawb ohonom i ddefnyddio ein syniadau, cysylltiadau ac adnoddau. 
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Y gefnogaeth iawn  

1. Bod yn gyson o ran y dull gweithredu, y tîm a’r 

gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o daith yr 

unigolyn o blentyndod hyd ymddeoliad. 

Canolbwyntio’n gryf ar eiriolaeth i gefnogi 

unigolion a’u rhieni/gofalwyr. Mae angen 

atebolrwydd a threfn lywodraethu er mwyn inni 

gyflawni ein nodau. I gyflawni: cyllidebau cyfun, 

cydlynu gofal, cydgynhyrchu ac arian ar gyfer 

gweithiwr trosglwyddo pwrpasol (nyrs). Mae’n 

arwain at well cyfathrebu a rhannu gwybodaeth 

am yr hyn sydd ar gael. Cymryd risgiau 

cadarnhaol ar sail adnabod yr unigolyn yn dda iawn.  

2. Gweithlu medrus – tîm o staff wedi’i hyfforddi. Pwysigrwydd buddsoddi 

adnoddau/cyllid i ddatblygu hyfforddiant pwrpasol, gorfodol ar anableddau dysgu 

i'r holl staff iechyd/awdurdodau lleol. Cyfathrebu – Cymorth Ymddygiad 

Cadarnhaol. Sail gwerthoedd – Model Cymorth Gweithredol 

3. Mae’n bwysig iawn canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’n syniad datblygu portffolio 

‘Dyma Fi!’ o blentyndod hyd at droi’n oedolyn. Yn hwn bydd lluniau, sôn am 

sgiliau’r unigolyn, ei ddyheadau a’i gryfderau, i gynorthwyo yn y dyfodol gyda 

swyddi/coleg/byw'n annibynnol, asedau go iawn ar gyfer trosglwyddo a chyngor 

ar yrfaoedd. Byddai’n bosib buddsoddi mewn meddalwedd/technoleg. 

Syniadau eraill  

 Cefnogi rhieni i dderbyn y syniad o gymryd risgiau cadarnhaol. Darparu ffocws, 

amser ac adnoddau ar gyfer hyn (meithrin sgiliau), er enghraifft, yng nghyd-

destun rheoli tenantiaeth. Helpu’r unigolyn i sylweddoli nad oes dim o’i le ar fod 

eisiau symud. 

 Gwaith cysylltiedig rhwng asiantaethau, er enghraifft gyda Gyrfa Cymru o ran 

mynd o’r ysgol i’r coleg, yn enwedig felly o ran cytundebau ariannu. Darparu 

gwybodaeth am gynlluniau ar gyfer y dyfodol yn brydlon – rhagweithiol!  

 Modelau rôl a hyrwyddwyr sydd wedi mynd drwy’r broses ac yn medru rhannu’r 

gwersi a ddysgont. 

 Hyblygrwydd o ran y cymorth a ddarperir – materion fel y gyfarwyddeb amser 

gwaith. Mae angen medru dewis darparwyr a staff a chael cymorth ariannol a 

chyngor gyda thaliadau uniongyrchol. 

 Cyfarpar, cymhorthion ac addasiadau sy’n hybu annibyniaeth, fel Teleofal.  

 Cynnwys unigolion, rhieni/gwarcheidwaid, asiantaethau addysg, timau 

amlasiantaethol, gwasanaethau oedolion, gwasanaethau plant. 
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Bod yn ddiogel  

Blaenoriaethau: cymryd risgiau cadarnhaol, 

newid diwylliant a rhannu gwybodaeth 

 Codi ymwybyddiaeth o’r hyn y gellir ei 

ddisgwyl gan bobl ag anableddau dysgu a 

bod yn gadarnhaol ynglŷn â bywyd/risg. 

Gall asesu sgiliau hybu annibyniaeth a 

lleihau risg. Dylai fod gan asiantaethau, 

teuluoedd ac unigolion gamau gweithredu 

yn eu cynlluniau sy’n canolbwyntio ar y 

canlyniadau ynglŷn â chymryd risgiau 

cadarnhaol. Datblygu systemau i roi grym i ofalwyr (di-dâl neu beidio) gymryd 

risgiau heb betruso ynghylch y sgil-effeithiau.  

 Mae’n bwysig ymdrin â’r risgiau go iawn yn hytrach na’r rhai y mae pobl yn eu 

gweld mewn rhai sefyllfaoedd. Dylid cydnabod y risgiau pennaf – traffig (croesi’r 

ffordd) a sarhad ar gyfryngau cymdeithasol, nid pobl ddieithr. Sicrhau diogelwch 

yn raddol drwy feithrin ymwybyddiaeth sylfaenol. Sicrhau cyfraniad y Therapydd 

Galwedigaethol i addysgu pobl ynghylch y risgiau sylfaenol, yn ogystal â’r 

peryglon sy’n cael y mwyaf o sylw. Er enghraifft, mae pobl yn aml yn anghofio am 

beryglon fel syrthio, tagu a chrwydro. Hefyd sut i adnabod risgiau pan mae pobl 

yn byw ar eu pennau’u hunain, fel cymryd gormod o foddion – cysylltiadau â 

meddygon teulu. Adolygu’r modd y defnyddir 2 i 1 i reoli risg drwy weithio â 

darparwyr.  

 Sut ydyn ni’n creu sefyllfa ble mae pobl ag anableddau dysgu’n medru gwneud 

pethau cyffredin fel mynd am beint? Derbyn y canlyniadau o feddwi fel sy’n 

arferol am oedran yr unigolyn, fel nad ydynt yn arwain at ymchwiliadau diogelu pe 

byddai rhywun, er enghraifft, yn syrthio ac yn taro’i ben. 

 Defnyddio teleofal i liniaru ar y risgiau. Ymgyrch i rannu gwybodaeth ynglŷn â 

teleofal, yr hyn y mae’n gallu ei wneud a sut ydyn ni’n cadw cysylltiad â’r system. 

 Ymwybyddiaeth o gam-drin ariannol, rhywiol, corfforol ac emosiynol. Addysgu 

ynghylch diogelu, yr hyn sy’n dderbyniol o ran cael perthynas, hawliau a risgiau. 

Gellid adnabod grwpiau penodol i’w targedu.  

 Darparu cefnogaeth i wybod beth yw perthynas a sut ddylai pethau fod – beth 

sy’n iawn a beth sy’n ddrwg. Galluogi pobl ifanc yn eu harddegau i gael 

perthnasau a’u helpu i reoli’r risgiau. Gall asesu’r risgiau mewn ffordd realistig 

leihau’r angen i ymyrryd, er enghraifft, gyda pherthnasau rhywiol. 

 Gall ein dinasyddion beri risgiau hefyd (a bod yn agored i niwed yn sgil hynny). 

Mae angen gwell gweithdrefnau ar gyfer asesu’r risgiau hyn a gweithio gyda’r 

system cyfiawnder troseddol. 

 Cefnogi teuluoedd: bydd gofalwyr yn aml yn petruso ynghylch newid trefniadau 

neu fynd yn groes i gyngor a roddwyd o'r blaen. Rhoi sicrwydd i rieni y bydd 

symud allan yn beth da yn y pen draw. Gadael iddynt siarad â rhieni eraill sy’n 
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mynd drwy’r un profiad neu wedi gwneud yn y gorffennol. Rhannu profiadau o’r 

ffordd yr aeth yr unigolyn o bwynt A i bwynt B. 

 Rhoi’r hyder i bobl ag anableddau dysgu ymuno â grwpiau prif ffrwd. Osgoi’r 

angen am gymorth 1:1, er enghraifft, pan fydd merch yn ymuno â’r Brownis. Nid 

oes angen hynny bob amser – herio tybiaethau. 

 Rhoi’r profiad i bob plentyn a pherson ifanc o chwarae, dysgu ac ymwneud â 

phlant ag anableddau dysgu. Annog agosatrwydd a pheidio â thynnu sylw at 

unigolion. Dechrau pan mae plant yn ifanc gan nad oes ots ganddynt am 

wahaniaethau, ac integreiddio lle bo hynny'n bosib. Gweithio mwy ar feithrin 

cyfeillgarwch a dinasyddiaeth yn yr ysgol. Gweithio gydag ysgolion a grwpiau 

ieuenctid i hyrwyddo diogelwch mewn grwpiau. 

 Gadael i bobl ddatblygu rhwydweithiau naturiol i’w diogelu - nid oes angen talu 

am gymorth bob amser. Cysylltu â ‘chydlynwyr ardal leol’. Mae diogelwch 

perthynol yn bwysig fel bod pobl yn teimlo’n saff. 

 Rhannu gwybodaeth: mae angen ffordd o gofnodi adroddiadau gan drydydd 

partïon ac annog pobl i wneud – dylai codi pryderon fod yn gyfleus / rhwydd. 

Cyfeiriadur o bobl i gysylltu â hwy ac adnoddau i fanteisio arnynt – mae angen 

gwybod â phwy i gysylltu er mwyn teimlo’n ddiogel. Llyfrgell o adnoddau ar gyfer 

pynciau perthnasol. 

 Mae angen cyfathrebu a darparu adnoddau ar ffurf briodol i’r unigolyn dan sylw. 

Cynnwys y bobl sy’n eu cefnogi (darparwyr a theuluoedd) fel y gallant eu 

hatgoffa. Dechrau’n gynnar a datblygu’r hyfforddiant ar hyd oes rhywun. 

 Diogelwch ar y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol – cydweithio â’r heddlu – 

ymyrryd / atal yn gynnar yn yr ysgol – rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â 

gweithwyr proffesiynol fel ein bod yn gwybod beth i gadw golwg arno. 

 Annog cymunedau i dderbyn fod ar bobl ag anableddau dysgu angen profiad o 

weithgareddau cyffredin a chymryd risgiau. Gweithio gyda chyrff a mudiadau 

gwirfoddol. Hyrwyddo ‘mannau diogel’, cymunedau ‘cyfeillgar i ddementia’, 

cymunedau 'cyfeillgar i anableddau dysgu’. Hyfforddi’r holl ddarparwyr i fagu 

dealltwriaeth o anableddau dysgu. 

 Mannau diogel: yn weithredol yn Wrecsam ar hyn o bryd. Rhoi hyfforddiant mewn 

sefydliadau fel y gallant ddelio â thrafferthion a thalu i fod yn rhan o’r peth. Mae’n 

rhaid rhannu'r wybodaeth am hyn ag ardaloedd eraill/ei gwneud yn haws mynd at 

yr wybodaeth. 

Pwy sydd angen bod yn rhan o hyn? 

 Yr unigolyn dan sylw – mae’n rhaid canolbwyntio ar yr unigolyn 

 Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a’r Heddlu (cysylltiad â diogelwch 

cymunedol) 

 Addysg – prif ffrwd, anghenion arbennig 

 PentrePeryglon 

 Elusennau / ffynonellau cyllid 

 Darparwyr 
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 Cyfraniad aml-asiantaeth 

 Cyfraniad y teulu 

 Grwpiau defnyddwyr gwasanaeth 

 Cynnwys y gymuned 

 Nyrsys ysgol 

 Creu cysylltiadau â chludiant cyhoeddus a thacsis.   



12 
 

Ffrindiau a pherthnasau  

Y gymuned leol 

 Mae cymunedau lleol yn cynnwys 

cymdogion, y fro, clybiau chwaraeon, 

grwpiau anableddau dysgu ac yn y blaen. 

Bydd cymuned pob unigolyn yn wahanol 

gan ddibynnu ar safbwyntiau’r unigolyn 

hwnnw – cadwch hynny mewn cof wrth 

gyfeirio pobl ag anableddau dysgu at 

weithgareddau mewn grwpiau. Byddwch 

yn greadigol wrth ystyried rhwydweithiau 

cefnogaeth presennol. Datblygu 

gwasanaethau pwrpasol i’r unigolyn sy’n adlewyrchu ei safbwyntiau. Mae rhai 

pobl yn dymuno cymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar 

anableddau dysgu, ond mae’n well gan eraill ymuno mewn digwyddiadau yn y 

gymuned ehangach. 

 Meithrin cyswllt â chymunedau er mwyn adnabod a chryfhau cyfleoedd i gysylltu 

pobl â’i gilydd, er enghraifft, drwy ddatblygu mannau diogel, cysylltu â chynlluniau 

presennol a dysgu ohonynt. Cydlynydd cymunedol / cymdeithasol, i helpu pobl i 

gysylltu â’i gilydd, buddsoddi yn y gymuned leol, crynhoi'r hyn sy'n digwydd 

(buddsoddi i arbed). 

 Codi ymwybyddiaeth yn y gymuned leol ynglŷn ag anghenion pobl ag 

anableddau dysgu a sut i’w cynnwys. Gweithio gyda gwasanaethau prif ffrwd, 

defnyddwyr gwasanaethau, staff, cymunedau, gofalwyr a rhieni er mwyn newid y 

diwylliant.  

 Dylai mudiadau lleol/cymunedau gynllunio ar gyfer y dyfodol pan fydd cyfleuster 

yn diflannu, er mwyn adnabod pa fylchau y bydd hynny’n ei adael o ran 

cysylltiadau rhwng pobl, yn ogystal â’r canlyniadau ymarferol o golli’r cyfleuster. 

Dylid ystyried yr effaith ar y cysylltiadau hynny a sut ellid rhoi rhywbeth yn eu lle, 

er enghraifft, gadawyd bwlch mawr yn sgil cau Coleg Dinbych o ran y cysylltiadau 

oedd wedi’u sefydlu rhwng y rheiny oedd yn mynd yno. Dylid cydweithio a 

chydgynllunio pan mae cyfleusterau’n cau neu wasanaethau'n dod i ben. 

 Hyrwyddo mynediad at gyrsiau cyffredinol ac adnoddau yn y gymuned nad ydynt 

ar gyfer pobl ag anableddau dysgu’n unig.  

 Bod yn gadarnhaol wrth asesu a rheoli risg – lleihau 'cyfyngiadau biwrocrataidd'.  

 Hybu ymwybyddiaeth o ddiogelu. 

Cefnogi pobl i ddechrau perthnasau, eu cynnal a dod â hwy i ben.  

 Mae pobl ag anableddau dysgu’n ei chael yn anodd meithrin cyfeillgarwch yn aml 

oherwydd y gefnogaeth y maent yn ei dderbyn. Er enghraifft, os oes cymorth ar 

gael i fynd i leoedd gyda phobl ag anableddau dysgu, byddant yn gwneud 

ffrindiau, ond pan na fydd y gwasanaeth ar gael bydd cyfleoedd yn prinhau.  
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 Mae angen mynd i’r afael â thrafferthion gyda chludiant a chefnogaeth, yn 

enwedig felly gyda’r nos - awgrymir trafod hyn â darparwyr deialu a theithio.  

 Gwasanaethau a systemau cyfeillio – gweithgarwch gwirfoddol. Creu cysylltiadau 

rhwng pobl sy’n debyg o ran eu diddordebau, sgiliau, uchelgeisiau. Hyrwyddo 

gwell cyfeillgarwch rhwng cyfoedion a dibynnu llai ar ofalwyr a gwasanaethau. 

 Mae meithrin cyfeillgarwch yn llawer haws i bobl sy’n fwy llafar. Mae angen 

ystyried pobl nad ydynt yn llafar neu sy’n cael trafferthion yn creu cysylltiadau 

cymdeithasol. 

 Dylai staff/cymunedau/athrawon fod yn fwy ymwybodol o effaith diffyg 

cyfeillgarwch ar bobl nad ydynt yn medru meithrin cyfeillgarwch yn effeithiol iawn. 

 Galar a rhwyg perthynas: Mae angen gwell dealltwriaeth o hyn a chanolbwyntio 

mwy arno. Yr effaith ar eraill o gwmpas / yn agos at yr unigolion. 

 Mae’n beth cyffredin i ddefnyddio cyfrifiaduron i feithrin perthnasau a 

chyfeillgarwch, ond nid yw pobl ag anableddau dysgu'n cael digon o gymorth 

gyda hyn bob amser. Gallai staff deimlo’n ansicr ynglŷn â’u 

sgiliau/swyddogaethau/ffiniau. Dylai fod cydbwysedd rhwng y berthynas ar-lein 

haniaethol a pherthnasau wyneb yn wyneb go iawn. Mae angen hyfforddiant ac 

eglurder. 

 Cefnogi teuluoedd i ddysgu sut i lacio’u gafael a chaniatáu risgiau, a galluogi pobl 

ag anableddau dysgu i sefydlu perthnasau a’u meithrin. 

 Darparu hyfforddiant ar gymryd risgiau cadarnhaol ar y cyd a rhannu gwerthoedd. 

 Hyrwyddo cyfeillgarwch a pherthnasau sy’n pontio ffiniau sirol. Cefnogi unigolion 

mewn llety â chymorth i ymweld â ffrindiau mewn mannau eraill. Gweld pa 

wasanaethau a ddarperir mewn siroedd eraill. 

Rhyw a pherthnasau 

 Helpu pobl i sefydlu perthnasau a mynd ar ddêts ac ati. Asiantaeth detio. 

 Nid yw rhyw a pherthnasau’n un o feysydd craidd y gwasanaeth iechyd mwyach 

(nid ymddygiad heriol, anableddau dysgu dwys a lluosog, iechyd meddwl na 

materion fforensig) felly mae llai o gyfleoedd i gynnal grwpiau. Gellid bwrw golwg 

ar hyn eto gan fod y grwpiau’n llwyddiannus dros ben ac yn medru cael effaith 

aruthrol o dda ar y bobl sy’n perthyn i’r ‘grwpiau’ meysydd craidd. Yn aml mae a 

wnelo hyn â brwdfrydedd/diddordeb yr ymarferydd mewn cynnal grwpiau rhyw a 

pherthnasau. Gall y grwpiau hyn leihau ymddygiad heriol ac afiechyd meddwl – 

rhywbeth sy'n codi dro ar ôl tro yn y gwasanaethau cleifion mewnol. 

 Mae ansawdd y berthynas yn allweddol – yn bwysicach na natur y berthynas. 

 Dylai staff gofal fod yn ymwybodol o natur y berthynas a’i heffaith ar ddefnyddiwr 

y gwasanaeth. 

 Gallai fod yn fuddiol diffinio ‘beth sy’n iawn’ gan mai mater o synnwyr cyffredin yw 

hyn fel arall (sy’n medru amrywio). Mae angen hyfforddi staff ynglŷn â’r ffordd y 

mae eu seicoleg eu hunain yn cyfrannu at berthynas, yn bositif ac yn negyddol. 
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 Hyfforddi darparwyr eraill i gefnogi perthnasau/pobl feichiog. Adnoddau hygyrch i 

bawb fedru cydweithio i gefnogi pobl. Cefnogaeth gan gyfoedion. Darparu digon 

o wybodaeth i bobl am ryw a’r canlyniadau posib. 

Diogelwch ar y rhyngrwyd   

 Gall fod yn anodd deall perthnasau haniaethol ar-lein – sut mae esbonio hynny 

mewn termau real i bobl ag anableddau dysgu fel nad yw’n eu gwneud yn fwy 

agored i niwed. 

 Mae angen eglurder ar staff ynglŷn â’u swyddogaethau a hyfforddiant.  

 A ddylid atal mynediad at wefannau ‘amheus’ neu a ddylid codi ymwybyddiaeth 

ymysg pobl ag anableddau dysgu ynglŷn â’r risgiau/trafferthion? 

 Cyfleoedd gyda chyfryngau cymdeithasol – weithiau gall perthynas ar-lein fod yn 

werth chweil a theimlo’n fwy diogel, ond mae’n rhaid defnyddio cyfryngau 

cymdeithasol yn gyfrifol. 

 Diffyg caledwedd TG ar gael – gall fod angen addasu cyfarpar fel y gellir ei 

ddefnyddio. Efallai fod angen cefnogaeth ar staff/rhieni/gofalwyr wrth ddefnyddio'r 

rhain neu ddangos i rywun sut i’w defnyddio.  

 Gwella sgiliau – cyrsiau TG, cyrsiau llythrennedd, defnyddio symbolau/lluniau. 

Gwneud cyfrifiaduron yn haws.  

Pwy sydd angen bod yn rhan o hyn? 

 Datblygiad Plentyn / Tîm ar y cyd rhwng timau anableddau dysgu – cyswllt â 

grwpiau hunaneiriolaeth 

 Grwpiau / fforymau hunaneiriolaeth 

 Cyfeirwyr cymunedol (yn chwarae rhan mewn coladu popeth sy'n digwydd) 

 Deialu a theithio (helpu i ddatrys trafferthion â chludiant a chefnogaeth, yn 

enwedig felly gyda’r nos) 

 Pwyntiau trafod a phrosiect dilyniant yn Sir Ddinbych. 

 Partneriaeth ranbarthol 

 Hyrwyddwr anableddau dysgu – rhywun o’r gymuned. 

 Rhannu arferion gorau ledled y rhanbarth. 

 Addysg 

 Rhieni/darparwyr 

 Iechyd a diogelwch – aseswyr risg 

 Unigolion 

 Contractau / comisiynu   
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Bod yn iach  

Anghydraddoldebau iechyd 

 Gwella dealltwriaeth/ymwybyddiaeth 

meddygon teulu o anableddau dysgu 

a’r ‘gallu’ o ran materion iechyd. Deall 

anghenion cyfathrebu’r unigolyn. Cael 

hyrwyddwyr anableddau dysgu ymysg 

meddygon teulu. Gall fod yn anodd 

cael mynediad at wasanaethau 

iechyd, er enghraifft mae’n rhaid ffonio 

am 8 o’r gloch y bore. Dylai meddygon 

teulu addasu eu gwasanaethau a’u 

trefnu fel eu bod yn haws cael mynediad atynt. 

 Rhoi hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol ar gyfathrebu ac anableddau 

dysgu. Hyfforddiant gorfodol ar anableddau dysgu gan unigolion ac anableddau 

dysgu. Cynnwys anableddau dysgu yn hyfforddiant myfyrwyr gwaith iechyd 

proffesiynol. Siarad ag unigolion, rhieni a gofalwyr. 

 Darparu dogfennau hawdd eu darllen. 

 Sgrinio – cofnodi a yw unigolion yn ymgysylltu neu'n dad-ymgysylltu. Cadarnhau 

pam nad yw rhywun yn defnyddio gwasanaethau. Efallai y bydd rhieni’n gwrthod 

– a yw hynny er pennaf les yr unigolyn? Faint o ymdrech a wna’r staff/teulu i roi 

anogaeth. Cynllun gweithredu i amlygu pan fydd rhywun yn gwrthod/methu â 

mynd i apwyntiad (cyswllt cyson rhwng gwasanaethau seicolegol a meddygon 

teulu) Gellid cysylltu â’r rheiny ar y gofrestr nad ydynt wedi’u sgrinio ac adnabod 

y rheiny sy’n derbyn cymorth neu sydd â’u hiechyd yn pallu, i’w hatgoffa fod 

angen eu sgrinio. 

 Cysylltiadau yn yr ysbyty i bobl siarad â nhw wrth baratoi ar gyfer apwyntiadau. 

Technoleg rhith-wirionedd i baratoi ar gyfer apwyntiadau yn yr ysbyty am bethau 

fel sgrinio bronnau. 

 Darparu cefnogaeth mewn apwyntiadau os oes angen. 

 Ymchwilio i’r rhesymau dros fethu apwyntiadau, fel methu â darllen llythyr, yn 

hytrach na thynnu enwau pobl oddi ar y rhestr, er enghraifft yn y Gwasanaethau 

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. 

 Mae gormod o bobl yn derbyn pethau fel ‘tydi John ddim yn mynd at y deintydd’ 

ac ati. Mae yna ganlyniadau hirdymor, er enghraifft pan fydd angen triniaeth 

mewn argyfwng. Gellid gwneud gwaith o ran ‘dad-sensiteiddio’ fel cael pobl i arfer 

ag ambiwlansys a deintyddion. Mae angen goresgyn y drafferth gydag unigolion 

yn gwrthod gwiriadau iechyd a thriniaethau ataliol.  

 Cynnig gwiriadau iechyd blynyddol a’u cwblhau. Mae llawer o bobl yn dal ar goll. 

 Llwybrau gofal i’r uned damweiniau ac achosion brys ac addasu cyfleusterau yn 

arbennig fel bod pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn dawel eu meddyliau ac yn medru 

cael bwyd a diod.  
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 Rhyw fath o basbort neu fathodyn adnabod i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol 

i adnabod plentyn sydd weithiau’n ei chael yn anodd bod mewn ystafell aros. 

Byddai ‘pasbort’ electronig yn gweithio’n dda, er enghraifft, pan fyddai rhywun ag 

anableddau dysgu’n dod i uned damweiniau ac achosion brys. Byddai pobl yn ôl 

pob tebyg yn dod â’u ‘pasbort’ i apwyntiadau wedi’u trefnu, ond efallai na fyddent 

yn meddu arnynt mewn argyfwng (protocolau rhannu gwybodaeth TG). Ap ar ffôn 

yn lle ‘pasbort’? 

 Cwtogi ar amserau aros a’i gwneud yn haws i bobl fynd i apwyntiadau / 

asesiadau. Mae teuluoedd ar hyn o bryd yn gorfod mynd i lu o apwyntiadau gyda 

gwahanol arbenigwyr mewn amrywiaeth o glinigau. Dim cydlyniant – gellid datrys 

hyn drwy gael un clinig ar gyfer popeth neu bron popeth.  

 Materion cyffredinol sy’n effeithio ar bob teulu fel tlodi, iechyd meddwl. 

 Y boblogaeth ag anableddau dysgu’n â dementia yn mynd yn hŷn – dylid 

canolbwyntio ar y dementia yn hytrach na’r anableddau dysgu – hyfforddi staff 

preswyl. 

 Sylweddoli nad yw problemau iechyd meddwl wastad yn digwydd o ganlyniad i’r 

anabledd dysgu. Rhannu gwybodaeth os oes diagnosis deuol. Darparu mynediad 

at wasanaethau arbenigol fel alcohol a chyffuriau, anhwylderau bwyta. 

Anghenion sylfaenol 

 Prinder cyfleusterau iechyd meddwl i bobl ag anableddau dysgu yn agos at adref. 

 Mae’r ‘gwasanaeth cyswllt ysbytai’ wedi gwella’n ddiweddar ac yn gweithio’n dda, 

yn enwedig felly gyda phlant (Ynys Môn a Wrecsam). Dylid ehangu’r gwasanaeth 

hwn.  

 Bod yn fwy parod i dderbyn pethau ynghylch perthnasau ac iechyd rhywiol. Gwell 

addysg, cyfleoedd, newid agweddau pobl. Ehangu dealltwriaeth. Iechyd yn rhoi 

sgyrsiau mewn ysgolion am faterion iechyd rhywiol, gan gynnwys pobl lesbiaidd, 

hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol. 

 Dylid cyflogi pobl ag anableddau dysgu mewn lleoliadau iechyd neu eu galluogi i 

wirfoddoli – i gefnogi eraill. 

 Ystyried yr hyn sydd eisoes ar gael - Sefydliad Paul Ridd - system goleuadau 

traffig. ‘Pecyn gofal’ – mewn ysbytai. 

 Grwpiau eiriolaeth i rannu pryderon ac ymateb â phawb ynglŷn â’r prif faterion. 

Iechyd i rannu gwybodaeth â grwpiau eiriolaeth. 

Ffyrdd iach o fyw, atal ac ymyrryd yn fuan 

 Addysgu unigolion, staff a gweithwyr cefnogi ynglŷn â bod yn egnïol a chael 

maeth. Mae’n rhaid bod yr wybodaeth yn hawdd ei ddarllen ac ar gael ar ffurfiau 

eraill i bobl nad ydynt yn medru darllen – nid yw pawb yr un fath. Gofyn am roi 

mwy o wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol. 

 Negeseuon cyson o blentyndod hyd at droi’n oedolyn.  

 Angen dweud ‘beth am fynd allan?’ yn lle ‘rwyt ti'n dew’. Annog mwy o 

weithgareddau lles (a fydd yn arwain yn eu tro at golli pwysau). 
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 Cymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon lleol. Rhannu gwybodaeth drwy 

Chwaraeon Anabledd Cymru. 

 Hyfforddi darparwyr allanol gan gynnwys campfeydd 

 Cael hwyl! Canu! 

Trosglwyddo 

 Nid oes cytundeb pendant ynglŷn â phwy sy’n gwneud beth a phryd. Gall fod yn 

brofiad tebyg i ddisgyn dros ddibyn o ran newidiadau mewn timau fel y 

Gwasanaeth Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc a’r Gwasanaethau Iechyd 

Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Mae angen meithrin gwell partneriaethau i roi 

cefnogaeth ddi-dor i unigolion. 

 Hybu iechyd. Yn y grŵp yma o bobl (ysgafn a chymedrol) gall hyn wneud 

gwahaniaeth. Hyfforddi gofalwyr (di-dâl neu beidio) ynglŷn â hyn. Prydau 

parod/bwyd o’r rhewgell yn haws na choginio popeth o’r dechrau. Ydy hyn yn 

effeithio ar ddiet pobl sy’n byw â chymorth? 

Syniadau eraill 

 Ail-godi tâl ar ysbytai pan mae darparwyr yn cefnogi cleifion. 

 Iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio yn yr un adeiladau.   
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Blynyddoedd Cynnar 

Camau gweithredu 

 Cysylltu â gwasanaethau ehangach fel y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a 

Phobl Ifanc – gwaith mapio a chydgysylltu. 

 Gweler yr enghraifft yn Iwerddon gyda Mencap – hyfforddiant i rieni (ac efallai 

meddygon teulu) 

 Darparu gwybodaeth am y meini prawf ar gyfer gwasanaethau (hawdd ei ddeall) 

a hysbysu pobl o’r rhain er mwyn osgoi rhwystredigaeth. 

Beth sydd angen digwydd? 

 Cymorth priodol a phrydlon yn y blynyddoedd cynnar - ymyrryd yn fuan. 

Hyfforddiant Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol i rieni plant bach - cefnogaeth i 

ddeall ymddygiad a’i reoli fel nad yw'n gwaethygu. Mynediad buan at ymyraethau 

sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 

 Bod rhieni a theuluoedd yn gwybod pa gymorth sydd ar gael. Mae’n rhaid bod yr 

holl wybodaeth yn cysylltu gyda’i gilydd ac ar gael i bobl yn gynnar. Rhannu 

gwybodaeth yn well wrth drosglwyddo fel bod teuluoedd yn fwy parod am yr hyn 

y gallant ei ddisgwyl. 

 Mynediad at gyrsiau magu plant sydd wedi’u llunio’n benodol ar gyfer rhieni plant 

bach ag anableddau dysgu. 

 Gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i rieni ag anableddau dysgu.  

 Digwyddiadau i rieni rwydweithio – amlasiantaethol. 

 Gwaith cysylltiedig rhwng iechyd a gofal cymdeithasol – staff iechyd yn y rheng 

flaen yn meddu ar wybodaeth fel meddygon teulu, bydwragedd ac ymwelwyr 

iechyd. Hyfforddiant mewn ysgolion i athrawon a chynorthwywyr addysgu. 

 Mae angen cyfathrebu’n well. 

 Cadw’r un gweithwyr cyn belled ag y bo modd. Rhoi amser i weithwyr ddod i 

adnabod plant a theuluoedd a meithrin y berthynas. Deall yr hyn sydd ei angen ar 

bob teulu a sicrhau y darperir digon o wybodaeth. Ni ddylai teuluoedd orfod 

ailadrodd eu hanes i bob gweithiwr newydd dro ar ôl tro. Gellid defnyddio iPads i 

rannu gwybodaeth. 

 Meithrin cymunedau cadarnhaol. 

 Mwy o weithgareddau a chyfleoedd am seibiant i blant dan 5 a’u teuluoedd. 

Gweithdrefn rwydd i drefnu gofal seibiant (gan gynnwys gofalwyr ifanc). 

 Hyrwyddo Dewis - Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd. Canolbwyntio mwy 

ar blant a darparu mwy o ddeunydd ar eu cyfer. Sicrhau ei fod yn hawdd ei gael, 

fel mewn llyfrgelloedd – mwy o wybodaeth a chyngor i bobl ag anableddau dysgu 

mewn perthynas. 

 Mwy o gyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu feithrin perthynas. 

 Gwell cydbwysedd rhwng y fan a’r lle a chynllunio ar gyfer y dyfodol – osgoi 

darparu gormod o wybodaeth. 
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 Cydweithio pan mae plant yn 13/14 mlwydd oed a siarad am y posibiliadau ar ôl 

trosglwyddo – bydd yn rhy hwyr erbyn iddynt droi’n 17 oed. 

 Mae’n rhaid defnyddio galluedd meddyliol yn fwy erbyn troi’n 16 oed. 

 Mae’n rhaid adolygu fframweithiau’r Gofal Iechyd Parhaus (CHC) – nid ydynt yn 

addas at y diben ar hyn o bryd. Ceir dryswch ac anghysondebau, gan gynnwys 

canrannau cyllido hurt megis 17.5% ar gyfer iechyd. 

 Swyddogaeth cyswllt iechyd – buddsoddi mwy mewn meddygfeydd teulu. 

 Gwneud diagnosis yn gynt 

 Canllawiau ar gynllunio gan ganolbwyntio ar yr unigolyn. 

 Cwnsela cyn geni. 

 Helpu rhieni i alaru – cefnogaeth y gwasanaeth. 

 Gweithwyr proffesiynol wedi’i lleoli mewn canolfannau teuluoedd/canolfannau 

cymunedol gan gynnwys swyddogion cyswllt iechyd a gweithwyr cymdeithasol, i 

fod y cyswllt cyntaf rhwng teuluoedd a’r gwasanaethau. 

 Mwy o integreiddio rhwng gwasanaethau i bobl anabl ac eraill (dull cynhwysol yn 

hytrach nag arbenigol). 

Pwy sydd angen bod yn rhan o hyn? 

 Rhieni, teuluoedd a phlant. Unigolion. Rhwydweithiau o amgylch yr unigolion. 

 Iechyd, meddygon teulu, bydwragedd, ymwelwyr iechyd. Swyddogaeth cyswllt 

iechyd – buddsoddi mwy mewn meddygfeydd teulu. 

 Ysgolion. 

 Sefydliadau trydydd sector a gwirfoddol. 

 Cymunedau. 

 Gwasanaethau Cymdeithasol. Cydweithio rhwng y gwasanaethau plant a’r 

gwasanaethau oedolion. Gweithwyr rheng flaen, hynny yw, gweithwyr 

cymdeithasol, cynorthwywyr gofal ac yn y blaen. Mae angen i weithwyr 

cymdeithasol plant fod yn gyfrifol am sicrhau y caiff teuluoedd wybod beth fydd 

yn digwydd ar ôl troi'n ddeunaw oed, er enghraifft, taliadau uniongyrchol, taliadau 

annibyniaeth bersonol, seibiannau. 

 Eiriolwyr. 

 TG, gwybodaeth, casglu data – dylai’r wybodaeth ar gyfer teuluoedd fod yn 

gynhwysfawr, yn gywir ac yn gyfoes fel bod gan deuluoedd hyder o'r cychwyn 

cyntaf. 

 Gyrfa Cymru – gwella ar eu cynnig – nid yw coleg preswyl yn addas i bawb – ni 

ddylid argymell hyn yn awtomatig bob tro. 

 Addysg. 

 Cynorthwywyr Addysgu. 

 Pobl â mwy o sgiliau. 

 Gwasanaeth ieuenctid. 

 Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol/Cydlynwyr Anghenion Addysgol 

Arbennig – angen cael hyfforddiant. 
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 Pwynt Mynediad Unigol - grwpiau gwirfoddol, er enghraifft, createasmile. 

 DEWIS 

 Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) a TAC (Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd) yn 

Wrecsam 

 


