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1. Teclyn Cymorth i Benderfynu
Beth yw eich prif bryder o ran y plentyn neu’r
unigolyn ifanc?

(amlygwch un blwch yn unig)

2. Teclyn Cymorth i Benderfynu
Beth yw eich pryderon eraill

(amlygwch bob un sy’n gymwys)

Nodwch nad ffurflen atgyfeirio
yw’r offeryn hwn

Nod yr offeryn hwn yw eich helpu chi i benderfynu
beth i’w wneud ynghylch pryder dros blentyn neu
rywun ifanc.

Bydd y rhestr wirio hon, sy’n hawdd ei llenwi, yn
eich helpu i nodi eich prif bryderon yn fanylach.

3. Beth nesaf?
Mae’n debyg y bydd atgyfeirio’n briodol:
• Pan fydd pryder ynghylch cynnydd neu les
plentyn neu unigolyn ifanc

• pan fydd anghenion yn aneglur neu’n
ehangach na’r hyn y gall un gwasanaeth roi
sylw iddyn nhw

• pan fyddai asesiad yn help i nodi’r anghenion
a/neu ymgysylltu â gwasanaethau eraill er
mwyn helpu i’w hateb

Materion iechyd
corfforol y

plentyn
Plentyn yn

hunan-niweidio

Ymddygiad
gwrthgymdeithas

olr

Plentyn yn
ofalwr

Materion iechyd
corfforol yn y

teulu

Anabledd
dysgu’r
plentyn

Ymddygiad
troseddol

(hanes)

Beichiogrwydd
yn yr arddegau

Oedi â
datblygiad

llefaredd plentyn

Anabledd dysgu
yn y teulu

Ymddygiad
troseddol (perygl)

Perygl i’r plentyn
fod yn ddigartref

Pryderon
ynghylch iechyd
rhywiol plentyn

Anabledd
corfforol plentyn

Plentyn yn
camddefnyddio

sylweddau

Plentyn yn
ddigartref

Materion
rhywioldeb y

plentyn

Anabledd
corfforol yn y

teulu

Camddefnyddio
sylweddau yn y

teulu

Materion tai’r
teulu

Materion iechyd
meddwl a lles

emosiynol y
plentyn

Presenoldeb
gwael/isel y
plentyn yn yr

ysgol

Trais yn y teulu
Caledi neu

ddyled sylweddol
yn y teulu

Materion iechyd
meddwl yn y

teulu

Eithrio’r plentyn
o’r ysgol

Pryderon
ynghylch magu

plant

Arwahanrwydd
cymdeithasol y
plentyn neu’r

teulu

Hunan-barch a
hyder isel y

plentyn

Materion
ymddygiad plant

Anawsterau gyda
pherthynas yn y

teulu

Arall, nodwch

Materion iechyd
corfforol y

plentyn
Plentyn yn

hunan-niweidio

Ymddygiad
gwrthgymdeithas

olr

Plentyn yn
ofalwr

Materion iechyd
corfforol yn y

teulu

Anabledd
dysgu’r
plentyn

Ymddygiad
troseddol

(hanes)

Beichiogrwydd
yn yr arddegau

Oedi â
datblygiad

llefaredd plentyn

Anabledd dysgu
yn y teulu

Ymddygiad
troseddol (perygl)

Perygl i’r plentyn
fod yn ddigartref

Pryderon
ynghylch iechyd
rhywiol plentyn

Anabledd
corfforol plentyn

Plentyn yn
camddefnyddio

sylweddau

Plentyn yn
ddigartref

Materion
rhywioldeb y

plentyn

Anabledd
corfforol yn y

teulu

Camddefnyddio
sylweddau yn y

teulu

Materion tai’r
teulu

Materion iechyd
meddwl a lles

emosiynol y
plentyn

Presenoldeb
gwael/isel y
plentyn yn yr

ysgol

Trais yn y teulu
Caledi neu

ddyled sylweddol
yn y teulu

Materion iechyd
meddwl yn y

teulu

Eithrio’r plentyn
o’r ysgol

Pryderon
ynghylch magu

plant

Arwahanrwydd
cymdeithasol y
plentyn neu’r

teulu

Hunan-barch a
hyder isel y

plentyn

Materion
ymddygiad plant

Anawsterau gyda
pherthynas yn y

teulu

Arall, nodwch


