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Teuluoedd Torfaen
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr
Mae Rhaglen Cefnogi Teuluoedd 
Torfaen yn gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
i oresgyn heriau chreu newid 
cadarnahaol.

Yn dilyn atgyfeiriad ymgymerir 
ag Asesiad Cefnogi Teulu 
sy’n seiliedig ar gryfderau ac 
anghenion eich teulu. Bydd yr 
asesiad yma’n ein helpu i ddeall 
eich sefyllfa ac adnabod unrhyw 
angehnion am gefnogaeth.

Bydd Tîm o Gylch y Teulu yn 
cael ei sefydlu a bydd yn eich 
cynnwys chi, eich plant, aelodau 
eraill o’r teulu ac unrhyw 
gwasanaethau cefnogi sy’n 

debygol o allu helpu a gwneud 
gwahaniaeth.

Penodir eich teulu yn weithiwr 
arweiniol a fydd yn sicrhau bod 
y gefnogaeth a gytunir gan y 
Tîm yn cael ei gyflwyno a’ch bod 
yn cael eich cefnogi yn ystod y 
broses hon.

Mae’r Rhaglen Cefnogi 
Teuluoedd yn wirfoddol. Bydd 
gofyn i chi roi caniatád ar adeg 
atyfgeirio ac asesu; heb ganiatád 
i fydd y broses yn gallu parhau. 
Efallai bydd plant dros 12 oed 
am wneud eu penderfyniad eu 
hunain ac mae ganddyn nhw 
hawl i wneud hynny.



Sut fydd hyn yn fy helpu?
Mae pawb angen ychydig o gefnogaeth 

ychwanegol o bryd i’w gilydd. Bydd 
cael Tîm o Gylch y Teulu yn helpu 
dod â phobl sy’n gallu eich 
helpu chi a’ch teulu. Byddant 

yn gweithio gyda chi 
i ddod o hyd i atebion 
ac yn achosi newid 
cadarnhaol. Byddan 
nhw’n adeiladu ar 
gryfderau’ch teulu ac 
yn gweithio gyda chi i 
oresgyn problemau ac 

anawsterau.

Sut mae’n gweithio?
Mae dysgu am gryfderau ac 
anghenion chi a’ch teulu, 
ynghyd â’r ffordd orau 
i helpu, tipyn bach fel 
gwneud jig-sô.

Yn gyntaf mae angen cael hyd 
i’r holl ddarnau cyn y gallwn eu 
rhoi at ei gilydd i weld y darlun cyfan a 
chadarnhau’r ffordd orau o helpu.



Crynodeb cam wrth gam

Maes y gefnogaeth a adnabyddwyd neu a gesiwyd.

Atgyfeirydd i drafod dull ‘Tim o Gylch y Teulu’ gyda’r unigolyn/
teulu a sut gall proses TGT gefnogi eu hanghenion. Gall y rheiny 
sydd am gyfeirio’u hunain gysylltu â Chydlyn- y d d Y Tîm TGT i 

drafod y broses ‘TGT’.

Caiff y Cynllun/Amcanion Teuluol eu hadolygu i sicrhau 
bod y gefnogaeth priodol yn cael ei rhoi ac i adnabod 

anghenion pellach. Gall y teulu benderfynu ar y pryd hwn a oes 
angen y ‘Tîm o Gylch y Teulu’ o hyd.

Bydd y gweithiwr arweiniol yn cydlynnu’r ‘Tîm o Gylch 
y Teulu i roi cefnogaeth ychwanegol; gan sicrhau bod pob 

gwasanaeth yn cefnogi’r teulu fel a gytunw.

Byddwch chi, eich teulu a’r gweithiwr arweinoil yn creu 
cynllun, yn nodi amcanion teuluol ac yn helpu rhannu’r rhain yn 

gamau bach.

Dyrennir yr achos i’r gwasanaeth mwyaf priodol i gysylltu â’r 
teulu i gynnal yr Asesiad Cefnogi Teuluoedd. Efallai caiff hwn ei 

ddyrannu trwy gyfarfod Panel Teuluoedd yn Gyntaf.

Derbynir yr Atgyfeiriad Cefnogi Teuluoedd a chesglir 
gwybodaeth gan y gwasnaethau perthn.

Cwblhau’r Atgyfeiriad Cefnogi Teuluoedd (gall hyn fod y n 
h unanatgyfeiriad) a’i ddanfon at y Tîm TGT. Rhoddir caniatád ar 

y pwynt hwn i storio, rhannu a chasglu gwybod aeth bert.



Pwy all ymwneud â hyn oll?
Bydd aelodau eich Tîm o 
Gylch y Teulu yn dibynnu ar ba 
gefnogaeth yr ydych chi eisiau. 
Gall gynnwys er enghraifft 
aelod o’r teulu, ffrind neu 
rhywun sy’n gweithio gyda’ch 
plentyn, person proffesiynol 
ym maes iechyd, neu unrhyw 
un arall sy’n gweithio gyda 
theuluoedd. Bydd eu ffocws ar 
bawb sy’n cydweithio i’ch helpu 
i adeiladu ar eich cryfderau fel 
teulu a gwneud newidiadau 

cadarnhaol.

Chi a’ch teulu yn 
aelodau pwysig 
o’r Tîm a 
gallant 
ddewis cymryd 
rhan yn y ffordd 
hon. Gallwch 
hefyd awgrymu 
pwy ddylai fod 
yn y Tîm.

Pwy fydd â gwybodaeth amdana i a fy 
nheulu?
Bydd y wybodaeth yn ymwneud â’ch Asesiad Cefnogi Teuluoedd 
a’r cynllun yn cael ei rhannu dim ond gyda’r rheiny sy’n ymwneud 
yn uniongychol â chefnogaeth i chi a’ch teulu. Fodd bynnag, efallai 
bydd yna adegau pan fydd y bobl sy’n gweithio gyda chi yn gorfod 
rhannu gwybodaeth. Er enghraifft;

• Mewn argyfwng er mwyn arbed bywyd, neu warchod 
aeold o’r teulu rhag niwed sylweddol.

• Os yw person yn berygl i’r 
cyhoedd neu efallai bydd 
yn achosi niwed iddo/i ei 
hun neu eraill.

• Mae yna berygl o drosedd



Beth sy’n digwydd?
Os ydych chi a’ch teulu’n cytuno i 
gefnogaeth ‘Tîm o Gylch y Teulu’ yna 
caiff ffurflen atgyfeirio ei chwblhau a’i 
chyflwyno i’r Swyddog TGT ar gyfer eich 
ardal (Gogledd/De).

Gallwch hefyd atgyfeirio’ch hun trwy 
Gysylltu â Thîm Cydly n n u TGT.

Cesglir gwybodaeth wedyn i sicrhau bob 
Y Gweithiwr Arweiniol mwyaf priodol 
yn cael eu penodi. Bydd y Gweithiwr 
Arweiniol yn cwblhau Asesiad Cefnogi 
Teuluoedd gyda chi i helpu i nodi nodau 
teuluol.  Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio 
i ddatblygu cynllun gweithredu fel bod y 
Tîm dan sylw yn glir ynghylch yr hyn sydd 
angen ei wneud a pwy fydd yn mynd i’w 
wneud.

Beth yw Gweithiwr Arweiniol? 
Y Gweithiwr Arweiniol yw eich cyswllt â’r Tîm a 
bydd yn cydlynu’ch cynllun a sicrhau eich bod yn 
derbyn y gefnogaeth a gytunwyd.

Bydd y Cynllun Cefnogi Teuluoedd yn cael 
ei adolygu’n rheolaidd i sicrhau eich bod yn 
hapus gyda’r gefnogaeth a ddarperir ac yn 
tynnu cymorth ychwanegol os oes angen.

Y Gweithiwr Arweiniol fydd eich cyswllt hefyd os 
oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cyfeirio

Gwybodaeth

Aseswch

Cynllun



Beth yw’r mantesion?
• Mae’r Asesiad Cefnogi 

Teuluoedd yn nodi anghenion 
yn gynnar fel y gellir darparu 
cefnogaeth briodol.

• Mae’r asesiad yn edrych ar 
eich teulu fel uned unigryw 
ac yn helpu i weithio allan pa 
gefnogaeth fyddai orau.

• Mae’r broses yn helpu pobl i 
gydweithio’n fwy effeithiol i 
ddarparu’r gefnogaeth y mae 
eich plentyn/teulu angen.

• Mae’r broses yn sicrhaueich 
bod chi ynghlwm wrth y 
broses ac yn rhan o’r ateb.

Dyw rhaglen Gefnogi Torfaen 
ddim yn golygu:

• Ffurflen – Mae’n golygu 
sgwrs gyda chi a’ch teulu, er 
mwyn Adnabod anghenion ac 
yna gosod cefnogaeth mewn 
lle.

• Proses Atgyfeirio – Teclun 
yw’r asesiad, dyw e ddim yn 
ymwneud ag “atgyfeiriad a u’.

• Gwarant o wasanaeth – Dyw 
gwneud atgyfeiriad ddim yn 
gwarantu gwasanaeth ac ni 
ddylid meddwl amdano na’i 
gyflwyno i’ch teulu yn y ffordd 
yma.

• Ymyrraeth mewn argyfwng 
– Ni fwriedir Tîm o Gylch 
y Teulu i fod yn ddewis 
olaf a ddylai fod ar gyfer 
sefyllfaoedd sydd wedi 
gwaethygu neu wedi 
cyrraedd argyfwng.

Ble allaf i gael help?
Am fwy o wybodaeth am ‘y Tîm o Gylch y Teulu’ cysylltwch â: 
Ymholiadau Cyffredinol – TAFCo-ordinator@torfaen.gov.uk 

Gogledd Torfaen – 01495 742827 
De Torfaen – 01495 742854 

Cydlynydd TGT – 01 495 766972


