Sir Gaerfyrddin
Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd (JAFF)

RHAN 1

Cais am Gymorth

At ddefnydd y swyddfa yn unig:-

RHIF CARE FIRST

ENW A CHYFENW

DYDDIAD GENI OEDRAN

PERTHYNAS

Tîm o Amgylch y Teulu (TAF)
yn Sir Gâr
Gyda beth gall TAF eich helpu?
• Straen a phroblemau rhianta
• Anawsterau wrth gael mynediad i wasanaethau
• Cyfeirio teuluoedd sy’n chwilio am gymorth
Mae TAF yn WIRFODDOL a gallwch
ddweud NA ar unrhyw adeg.

Gwybodaeth i Deuluoedd
Weithiau, mae angen ychydig o help ychwanegol ar
Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd i gael bywydau
hapus, iach a llwyddiannus. Gall dull TAF dynnu’r
bobl iawn at ei gilydd i’ch helpu.

Beth mae TAF yn ei olygu?...

Os ydych chi’n meddwl y gallai TAF
eich helpu chi, gallwch:
Siarad â rhywun sy’n gweithio gyda
chi’n barod NEU
Siarad ag ysgol eich plentyn NEU
Gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i
Deuluoedd

Mae’n golygu siarad am gryfderau yn ogystal â
meysydd i’w gwella
Mae’n golygu rhoi’r cymorth iawn i chi ar yr adeg
iawn.
Mae’n golygu dod â’r bobl iawn sy’n gallu helpu i
mewn i’ch Tîm o Amgylch y Teulu chi.
Mae’n golygu gweithio gyda chi, am eich bod
chi’n aelod pwysig o’r Tîm
Mae’n golygu gwrando arnoch chi a rhoi
dewisiadau i chi.
Mae TAF yn golygu gwneud bywyd yn well i chi
a’ch teulu.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Ffôn: 01267 246555
Gwasanaeth neges testun GGD: Dechreuwch eich
neges gyda ‘Plant’ a’i hanfon i 07786 202747
e-bost: taf@sirgar.gov.uk
ﬁs.carmarthenshire.gov.wales/
tim-o-amgylch-y-teulu/?lang=cy

Caniatâd

Caiff gwybodaeth bersonol ei phrosesu gan Gyngor
Sir Caerfyrddin yn unol â'r ddeddfwriaeth Diogelu
Data. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n
ddiogel bob amser ac yn cael ei defnyddio ar ôl rhoi
gwybod ichi a gyda'ch caniatâd. Mewn rhai
amgylchiadau, efallai y bydd gofyn i Gyngor Sir
Caerfyrddin rannu eich gwybodaeth heb eich
caniatâd, er enghraifft, lle mae'n rhaid yn gyfreithiol
iddo wneud hynny i ddiogelu unigolyn neu i atal twyll,
ac ati.

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio'r
wybodaeth a geir yn y ffurﬂen hon er mwyn darparu
gwasanaeth TAF i chi. Gallai hyn gynnwys rhannu'r
wybodaeth amdanoch â sefydliadau partner.
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y
darperir gwasanaeth TAF neu os oes gennych
unrhyw gwestiynau penodol ynglŷn â sut mae'ch
gwybodaeth yn cael ei phrosesu, cysylltwch â'r tîm:

Rhif Ffôn: 01267 246555
Neges destun: Nodwch 'Plant' ar ddechrau eich neges a'i hanfon at 07786 202747
E-bost: TAF@sirgar.gov.uk
Y We: http://ﬁs.carmarthenshire.gov.wales/tim-o-amgylch-y-teulu/?lang=cy

Cadarnhaf fy mod wedi darllen a deall y wybodaeth a geir yn y ffurﬂen hon a rhoddaf ganiatâd i Gyngor Sir
Caerfyrddin brosesu fy ngwybodaeth er mwyn i wasanaeth TAF gael ei darparu i mi/i fy nheulu.

Llofnod (Rhiant/Gofalwr)

Printiwch yr Enw

Dyddiad

Llofnod (Y Person Ifanc – os yn
berthnasol)

Printiwch yr Enw

Dyddiad

Nid oes angen i chi fod yn bresennol yn y PANEL TAF. Fodd bynnag, os ydych am fod yn bresennol, gallwn
drefnu hynny. Ticiwch y blwch hwn os ydych am fod yn bresennol yn y panel TAF.

Ni ellir derbyn cais am gymorth heb naill ai ganiatâd ysgrifenedig neu ar lafar yn JAFF Rhan 1
Nodwch y dyddiad os rhoddwyd caniatâd ar lafar.

Manylion y Plentyn/Person Ifanc

Llenwch bob maes sy'n berthnasol. Mae'r meysydd sydd â * yn ORFODOL.
Nodwch pwy sy'n llenwi'r ffurﬂen hon:
Rhiant/Gofalwr

Person Ifanc

Ymarferwr/Gweithiwr Proffesiynol

Enw'r Plentyn neu'r Person
Ifanc (o dan 25) *

Manylion Cyswllt
y Rhiant/Gofalwr neu'r
Person Ifanc os yn
berthnasol *

Dyddiad geni'r Plentyn /
Person ifanc *
Cymorth Blaenorol gan
TAF – Do/Naddo
Rhif TAF os yw'n hysbys

Dyddiad Geni:
Ffôn cartref:
Ffôn symudol:
E-bost:

Rhyw'r plentyn / person
ifanc
Prif gyfeiriad gan
gynnwys côd post *

Dewis Iaith
Dewis Iaith ar gyfer
gohebu

Prydau Ysgol am Ddim *
Enw'r ysgol, y coleg
neu'r lleoliad

Meddygfa Deuluol
Enw'r Ddeintyddfa

Enw'r Ymwelydd Iechyd
neu Nyrs Iechyd yr Ysgol

A ydych yn ystyried bod gan y
person a enwir uchod anabledd?
Os YDYCH, rhowch wybodaeth
ychwanegol am sut y mae hyn yn
effeithio ar y plentyn/person ifanc

Y/N

Manylion:

A yw'r person a enwir uchod wedi
cael diagnosis? Os ydy, nodwch y
diagnosis

Y/N

Manylion:

A yw'r person a enwir uchod wedi
cael unrhyw gymorth ychwanegol
i ddysgu yn yr ysgol/coleg?

Y/N

Manylion:

Mae'r Ddeddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd yn diffinio anabledd fel sefyllfa pan fo gan berson ‘nam corfforol neu
feddyliol sy'n creu effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu’r unigolyn hwnnw i gyﬂawni gweithgareddau beunyddiol arferol’.
Diffiniad 'anghenion arbennig' yw rhywun sydd yn cael cryn dipyn yn fwy o anhawster wrth ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o'r un oed.

Y person sy'n cyﬂwyno'r cais (e.e. rhiant,
gofalwr, gweithiwr proffesiynol, person ifanc)
Enw
Cyfeiriad

Rhif Ffôn Cyswllt
Cyfeiriad e-bost
Manylion y Gweithiwr
Proffesiynol
Teitl/rôl y swydd (os yn
berthnasol)
Asiantaeth
Risgiau gweithio ar eich
pen eich hun

Sylwer: os yw'r ffurﬂen hon yn cael ei chyﬂwyno'n electronig gan ymarferwr/gweithiwr proffesiynol a
wnewch chi gadarnhau bod eich asiantaeth yn dal gafael yn y copïau gwreiddiol wedi'u llofnodi
Ydy

Nac ydy

Cyfenw

Perthynas â'r
Plentyn/Person
Ifanc

Dyddiad Geni

Rhyw

Enw'r Ysgol,
Meithrinfa, arall

Anabledd
Y/N

Cytuno i'r
cais
Y/N

Aelod o'r
aelwyd
Y/N

Aelodau Allweddol o'r Teulu

Enw Cyntaf

Pa gymorth y mae aelodau unigol o'r teulu wedi'i dderbyn
yn ﬂaenorol, yn ei dderbyn ar hyn o bryd, neu'n aros i'w dderbyn?
Allwch chi esbonio sut y mae hyn yn mynd/sut yr aeth hyn?

Aelod o'r teulu

Ar hyn o bryd

Yn ﬂaenorol

Yn aros amdano

Barn y teulu

Barn y gweithiwr
proffesiynol (os yn
berthnasol)

Beth sy'n gweithio'n dda?

Beth ydych chi'n pryderu amdano?
Beth allai fod yn well?

Beth yw eich gobeithion gorau?
Sut y gallwn ni helpu?

Er mwyn ein helpu i ddeall beth sy'n bwysig i chi
a'ch teulu, allech chi sôn wrthym am gryfderau eich
teulu gan roi cymaint o fanylion â phosibl.

Barn pwy?

Ar hyn o bryd, pa mor hapus ydych
chi a'ch teulu'n teimlo?

Rhowch gylch o amgylch y rhif
perthnasol isod...
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Diolch i chi am lenwi'r ffurﬂen hon, byddwn yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith i'w derbyn.
A wnewch chi ddychwelyd y ffurﬂen hon i ysgol eich plentyn neu at y person a'ch helpodd i lenwi'r ffurﬂen
neu ei hanfon trwy e-bost i:
TAF@sirgar.gov.uk
Neu postiwch y ffurﬂen i:
Tîm o Amgylch y Teulu
Cyngor Sir Caerfyrddin
Adeilad 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB

