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Beth os hoffwn i gael apwyntiad ar ôl ysgol?

Mae’n bosibl trefnu apwyntiadau ar amseroedd
ac mewn llefydd y tu allan i’r ysgol. Cofiwch sôn
am hyn pan fyddwch yn cysylltu â'r gwasanaeth
am y tro cyntaf.

Beth os byddaf yn methu fy apwyntiad gan 
nad wyf yn yr ysgol?

Os byddwch yn methu apwyntiad, cewch
drefnu apwyntiad arall. Os byddwch yn methu
dau apwyntiad un ar ôl y llall, ac os na fydd y
cwnselydd yn clywed gennych chi (neu’ch Athro
Cyswllt ar eich rhan), bydd yn cymryd yn 
ganiataol nad ydych am gael sesiynau cwnsela.
Cewch drefnu i ailddechrau’r sesiynau unrhyw
adeg.

Beth os byddaf am roi’r gorau i’r sesiynau neu’n
teimlo nad oes angen gwasanaeth cwnsela
arna i?

Mae croeso i chi orffen y sesiynau unrhyw
adeg. Does ond angen dweud wrth y 
cwnselydd neu’r Athro Cyswllt.

Beth os nad wyf yn hapus gyda’r cwnsela?

Gallwch siarad hefo’r cwnselydd am eich 
teimladau. Bydd yn gwrando ar eich pryderon.
Neu gallwch siarad hefo’r Athro Cyswllt,
oedolyn arall neu reolwr y cwnselydd ar y rhif
ffôn ar gefn y daflen hon. 

Cymorth o lefydd eraill

Mae gwefan Help4YP yn cynnig cymorth lleol
a chenedlaethol ar gyfer amrywiaeth eang o
broblemau www.flintshire.gov.uk/help4yp 

Cysylltwch i drefnu apwyntiad:

Ffôn: 01352 704150
Neges destun: 80800 a dechreuwch eich neges
gyda: YPCS Mae negeseuon i’r rhif hwn am
ddim
E-bost: ypcs@flintshire.gov.uk

Neu ewch i www.flintshire.gov.uk/help4yp i
drefnu apwyntiad ar-lein.
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Sut gallaf drefnu apwyntiad?

Ewch i’r wefan, www.siryfflint.gov.uk/help4yp,
i drefnu apwyntiad i chi’ch hun, neu anfonwch
e-bost, neu neges destun at  y  gwasanaeth
cwnsela neu ffoniwch nhw. Os nad oes neb yno
i ateb eich galwad,  yna gallwch adael neges ar
y peiriant ateb preifat.

Rhowch eich:

l Enw

l Ysgol

l Dyddiad geni

l Rhif ffôn

A bydd rhywun o’r tîm cwnsela yn siwr o’ch 
ffonio’n ôl.

Beth yw cwnsela?

Mae cwnsela’n rhoi amser i chi feddwl am 
unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych
a chyfle i’w trafod. 

Oes raid i mi ddod i’r sesiwn gwnsela os oes rhy-
wun wedi dweud wrthyf y bydd yn helpu?

Chi sy’n dewis a ydych am ddod i’r sesiwn
cwnsela ai peidio. Cewch ddod draw i ddysgu
mwy cyn penderfynu a ydych am ddod ai 
peidio.

Oes raid i mi ddweud wrth fy rhieni neu fy 
ngofalwyr fy mod yn dod i’r sesiwn cwnsela?

Eich dewis chi yw hyn. Bydd eich cwnselydd yn
trafod hyn hefo chi yn ystod eich sesiwn gyntaf.

Pwy arall fydd yn gwybod fy mod i’n dod i’r
sesiynau cwnsela?

Cewch ddweud wrth unrhyw un. Mae Athro
Cyswllt ym mhob ysgol. Bydd y cwnselydd yn
dweud mwy wrthych am hyn yn ystod i sesiwn
gyntaf. Ni fydd y pethau rydych yn eu dweud
yn ystod y sesiynau’n cael eu rhannu â neb heb
eich caniatâd chi.

Pa mor aml fydd angen i mi weld y cwnselydd?

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf, byddwch chi
a’ch cwnselydd yn penderfynu gyda’ch gilydd
faint o sesiynau y byddwch yn eu cael a pha
mor aml y byddwch yn cyfarfod. Fel arfer, bydd
sesiwn yn para tua 50 munud a gallwch
drefnu’r apwyntiad nesaf bob tro y byddwch yn
cyfarfod.

A fydd y wybodaeth y byddaf yn ei rhannu 
yn y sesiynau’n cael ei chadw’n breifat ac yn 
gyfrinachol?

Bydd, ond mewn rhai achosion arbennig, ni
fydd y cwnselydd yn gallu cadw popeth yn
gyfrinachol a bydd yn rhaid  iddo ofyn am ragor
o gymorth e.e. os yw’n teimlo’ch bod mewn
perygl o gael eich niweidio neu mewn perygl
o’ch niweidio’ch hun neu eraill. Bydd y 
cwnselydd bod amser yn gwneud bob ymdrech
i siarad hefo chi’n gyntaf cyn siarad hefo neb
arall. Bydd hyn i gyd yn cael ei egluro yn ystod
eich sesiwn gyntaf a bydd croeso i chi ofyn
cwestiynau os nad ydych yn deall yn sefyllfa’n
iawn.


