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___________________________________________________________________ 

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r ysgol yn Gymraeg neu Saesneg  
You are welcome to contact the school in Welsh or English 

 
 

 

Annwyl riant/rhieni/gwarcheidwaid(au),  

  
Nodi a chefnogi gofalwyr ifanc yn Ysgol 
Gymraeg Y Fenni 
 
Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni rydym yn ymwybodol bod rhai o'n disgyblion yn ofalwyr ifanc  
 
Gofalwr ifanc yw rhywun o dan 18 oed sy'n ofalgar, yn ddi-dâl, ar gyfer aelod o'r teulu, neu ffrind, sy'n sâl yn 
feddyliol neu'n gorfforol, yn fregus, yn anabl neu sy'n camddefnyddio sylweddau. 
Maent yn aml yn ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu ymarferol a/neu emosiynol a fyddai fel arfer yn cael eu 
disgwyl gan oedolyn. 
 
Mae ymchwil yn awgrymu bod o leiaf 800,000 o ofalwyr ifanc yn y DU ond nid yw llawer yn sylweddoli eu 
bod yn ofalwr ifanc. Mae hyn yn golygu y gallai fod 6 gofalwr ifanc mewn dosbarth o 30. 
  
Gwyddom y gallai fod angen ychydig o gymorth ychwanegol ar ofalwyr ifanc i fwynhau a gwneud yn dda yn 
yr ysgol. Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl ddisgyblion sy'n ofalwyr ifanc 
yn cael eu nodi, a'u cefnogi'n effeithiol.  
  
Fel Arweinwyr Gofalwyr Ifanc mae gen i gyfrifoldeb dros sicrhau bod pob gofalwr ifanc yn gallu mwynhau'r 
ysgol a gwneud cynnydd da. Os credwch y gallai eich plentyn fod yn ofalwr ifanc, neu os gallai unrhyw un o'r 
materion rydym wedi tynnu sylw atynt effeithio arnynt, rhowch wybod i mi drwy lenwi'r ffurflen isod a'i 
chyflwyno i'r ysgol mewn amlen wedi'i selio a gyfeirir ataf. Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud 
hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â mi ar rachel.davies@ysgolyfenni.co.uk neu 
siarad â mi'n uniongyrchol.  
  
Bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni yn cael ei thrin yn sensitif ac ni chaiff unrhyw wybodaeth ei rhannu heb 
eich gwybodaeth.  
 
Yn gywir,  
 
Rachel Davies 
Arweinydd Cam Cynnydd 1 & CADY (Dros Dro)  

  
  
  
  
 
 

http://www.ysgolyfenni.co.uk/


 

Slip ymateb  

 
Enw'r disgybl: _____________________________ Dosbarth:           ______________________ 
 
A oes gan y disgybl rieni neu aelodau eraill o'r teulu sydd â salwch neu anabledd hirdymor, neu sy'n cael eu 
heffeithio gan iechyd meddwl gwael neu gamddefnyddio sylweddau? Dilëwch fel y bo'n briodol: 
  
Ie  Na 
  
Os dymunwch, gallwch roi rhagor o fanylion yma: (nid oes ei angen)  
  
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gymorth y mae'r ysgol yn ei ddarparu i ofalwyr ifanc?  
 
Ie  Na 
 
 
Mae'r awdurdod lleol yn darparu cymorth i ofalwyr ifanc yn Sir Fynwy, dyma ddolen i'r hyn y gallant ei 
gynnig a'u manylion cyswllt: 
 
https://www.monmouthshire.gov.uk/social-care/carers-project/young-carers/ 
Ffôn: 07970166975 (10am-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener) 
E-bost: YoungCarers@monmouthshire.gov.uk 
 
Mae'n ofynnol i unrhyw atgyfeiriadau uniongyrchol fynd i e-bost y Panel Cymorth Cynnar drwy ffurflen 
atgyfeirio Cymorth Cynnar: E-bost: earlyhelppanel@monmouthshire.gov.uk 
 
Mae gan ofalwyr o bob oed hawl i gael asesiad o angen drwy'r Awdurdod Lleol, gweler y ddolen isod; 
https://www.monmouthshire.gov.uk/social-care/carers-project/needs-assessment/ 
 
Rhowch enw a rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu â chi ynglŷn â chymorth i'ch plentyn:  
 
Enw: __________________________________  
  
  
Cyfeiriad ffôn/e-bost: __________________________________  
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