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Cynnwys 
Diagram o raddfa’r ddarpariaeth 

Rhagarweiniad 
Pam fod map y ddarpariaeth wedi cael ei greu? 
Beth yw nod Llywodraeth Cymru wrth greu’r fframwaith newydd ar gyfer cefnogi ADY? 

Egwyddorion Cynhwysiant 
Arfer cynhwysol: 
Addasiadau Rhesymol 
Datblygu a Dysgu 
Asesu a Monitro 

Map y Ddarpariaeth 
Beth yw pwrpas Map y Ddarpariaeth? 

Darpariaeth Gyffredinol 
Beth yw ‘Darpariaeth Gyffredinol’? 

Differentiation 
Beth yw ‘gwahaniaethu’? 
Llawlyfr y Cyfnod Sylfaen 
Fframwaith Statudol Arolygiaeth Gofal Cymru 
Deddf Cydraddoldeb (2010) ‘Addasiad Rhesymol’ 
Mathau o wahaniaethu 
Dull ymarferol i wahaniaethu 
Pethau i feddwl amdanynt 
Beth yw ‘ymyriadau wedi’u targedu’? 

Ymarfer a Chynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
Beth yw Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn? 

Pecynnau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
Beth yw pecynnau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn? 

Y Proffil Un Dudalen 
Beth yw Proffil Un Dudalen? 
Pam defnyddio Proffiliau Un Dudalen? 
Pryd y dylid ysgrifennu Proffil Un Dudalen a phwy ddylai ei ysgrifennu? 
Mae’n bwysig ‘i’ 
Mae’n bwysig ‘ar gyfer’ 
Cydbwyso ‘Mae’n bwysig i’ a ‘Mae’n bwysig ar gyfer’ 
‘Beth sy’n gweithio’ 
‘Beth sydd ddim yn gweithio’ 
‘Sut orau i gefnogi...’ 
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Cynnwys 
FAQs 
Beth sy’n digwydd pan fydd plentyn angen cefnogaeth ychwanegol yn y cam Darpariaeth Gyffredinol 
drwy ddull wedi’i dargedu (ar ôl darparu strategaethau/ymyriadau priodol 
dros gyfnod rhesymol o amser)? 
Beth sy’n digwydd os bydd plentyn, sydd eisoes yn ymwneud â’r Gwasanaethau Iechyd, 
yn mynd i leoliad ac angen cefnogaeth ychwanegol ar unwaith? 
Beth am y plentyn sydd â rhieni sydd eisiau iddynt aros yn y lleoliad cyn ysgol a pheidio â chofrestru 
mewn meithrinfa ysgol? 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)? 

Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY) 
Beth yw Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY)? 
Dyletswydd yr Awdurdod Lleol 
Beth sy’n digwydd ar frig y triongl? 

Y Cynllun Datblygu Unigol (CDU) 
Beth yw Cynllun Datblygu Unigol (CDU)? 

Rhestr Atodiadau 
1 Ffurflen Gais (Cyn ysgol) 
2 Llwybr Hysbysu Cyn Ysgol 
3 Rhestr Pecyn Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
4 ‘Gwerthfawrogiadau’ 
5 Proffil Un Dudalen 
6 Enghraifft o Broffil Un Dudalen 
7 Enghraifft o Broffil Un Dudalen wedi’i deilwra 
8 Siart cyfathrebu (rhan 1) 
9 Siart cyfathrebu (rhan 2) 
10 Cofnod Dysgu 
11 4 + 1 cwestiwn 
12 Yr hyn sy’n gweithio/ddim yn gweithio 
13 Cylch Perthynas 
14 Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
15 Beth sy’n gwneud Diwrnod da/Diwrnod gwael? 
16 Taflen ‘Myfyrio ar Ymarfer’ 
17 Gwybodaeth atebol i gael ei gyflwyno gan leoliadau nas cynhelir tra’n cyflwyno ‘Opsiwn 1’ neu 

‘Opsiwn 3’ yn unig y Ffurflen Gais (Cyn ysgol) 
18 Dogfennau /adnoddau / dolenni defnyddiol 
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Cynllun Datblygu 
Unigol a Gynhelir 

gan Awdurdod 
Lleol (CDU) 

11.21 ‘Os bydd yr 
awdurdod lleol yn 

penderfynu bod gan y plentyn 
ADY, rhaid iddo lunio CDU ar 

ei gyfer’(Cod ADY Cymru 2021), 

Darpariaeth Gyffredinol sydd 
yn cynnwys dull gwahaniaethol 
ac ymyriadau wedi’u targedu 

20.14 Os nad yw’r cynnydd yn ddigonol, bydd angen 
cymryd camau ychwanegol neu wahanol er mwyn i’r dysgwr 

allu dysgu mewn ffordd fwy effeithiol... Disgwylir bob lleoliad addysg 
gyflwyno addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau penodol eraill...bydd 
angen dull gwahaniaethol ar y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc mewn 
rhyw agwedd o’u haddysg ar ryw adeg. Mae hon yn elfen sylfaenol – 

ond arferol – o addysgu o ansawdd (Cod ADY Cymru 2021) 

Amgylchedd a phrofiadau o ansawdd uchel 

Gweithredu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) 
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Rhagarweiniad 
Mae map y ddarpariaeth wedi cael ei lunio: 
- drwy weithio mewn partneriaeth ar draws y chwe sir yng ngogledd Cymru 
- drwy weithio mewn partneriaeth rhwng addysg y blynyddoedd cynnar, gwasanaethau gofal plant ac 

iechyd Sir y Fflint. 

Y bwriad yw: 
- cefnogi gweithwyr proffesiynol i ddeall y dylai’r ddarpariaeth fod ar gael i blant ym mhob cam o’u taith 

drwy’r broses ADY yn y Blynyddoedd Cynnar 
- hyrwyddo dealltwriaeth glir o egwyddorion arferion ADY 
- sicrhau dull cyson tuag at ADY ar draws y rhanbarth. 

Pam fod map y ddarpariaeth wedi cael ei greu?  

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i drawsnewid disgwyliadau, profiadau a chanlyniadau plant 
a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac mae wedi creu fframwaith newydd i gefnogi 
plant a phobl ifanc 0-25 oed. 

Mae Deddf newydd o’r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
2018 (‘y Ddeddf’) yn creu fframwaith cyfreithiol ar gyfer y system newydd o gefnogaeth ADY. Bydd y 
fframwaith newydd yma’n cael ei weithredu yng Nghymru o fis Medi 2021 a bydd yn disodli’r system 
bresennol sy’n cael ei defnyddio i gefnogi anghenion addysgol arbennig (AAA).    

Beth yw nod Llywodraeth Cymru wrth greu’r fframwaith newydd ar gyfer cefnogi ADY? 

Drwy’r fframwaith statudol yma, nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pob dysgwr sydd ag ADY yn 
cael ei gefnogi i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac y gallant gyflawni eu llawn botensial, trwy greu: 
• Un fframwaith unedig i gefnogi plant a phobl ifanc (0 - 25) sydd ag anghenion dysgu ychwanegol 

(ADY). 
• Proses integredig, cydweithrediadol o asesu, cynllunio a monitro cefnogaeth a roddir i ddysgwyr ADY 

sydd yn hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac effeithiol; a 
• System deg a thryloyw i ddarparu gwybodaeth a chyngor, ac i ddatrys pryderon ac apeliadau. 
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Egwyddorion Cynhwysiant 
Arfer cynhwysol: 
Mae’n rhaid i arfer cynhwysol o ansawdd fod ar gael i bob dysgwr.  Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad 
i ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gweithio mewn partneriaeth gyda’r plentyn, rhieni, gofalwyr a 
gweithwyr proffesiynol i ddarparu darpariaeth o ansawdd uchel sydd yn cael ei addasu i anghenion 
unigolyn y plentyn. 

Addasiadau Rhesymol: 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010, yn rhoi dyletswydd ar y lleoliad neu ddarparwr gwasanaeth, i wneud 
addasiadau rhesymol i blant sydd ag anableddau (yn cynnwys anawsterau dysgu). 

Mae’n rhaid i leoliadau neu ddarparwyr gwasanaeth gael gwared neu leihau rhwystrau i alluogi mynediad 
i’r amgylchedd, cyfleoedd dysgu/cwricwlwm a chyfleusterau er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gallu 
cymryd rhan yn llawn yn y profiadau sy’n cael eu darparu. 

Addasiadau rhesymol yw newidiadau sydd yn cael effaith cadarnhaol ar ddatblygiad a lles plentyn. Fe 
all y newidiadau yma gynnwys disgwyliadau’r ymarferydd, hygyrchedd at adnoddau priodol, arferion 
hyblyg, trefnu staff ac addasiadau i’r amgylchedd. 

Mae nifer o addasiadau rhesymol yn rhad ac yn golygu newid arferion yn hytrach nag offer drud neu 
staff ychwanegol. 

Datblygu a Dysgu: 
Yn y Blynyddoedd Cynnar rydym ni’n deall bod cwricwlwm yn golygu cyfleoedd dysgu eang a chytbwys, 
sy’n seiliedig ar chwarae. 

‘Mae hyn yn cwmpasu anghenion datblygu plant. Wrth wraidd y fframwaith mae datblygiad cyfannol 
plant a’u sgiliau, gan adeiladu ar eu profiadau dysgu a gwybodaeth flaenorol’. 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen Cwricwlwm i Gymru (2015) 

Asesu a Monitro: 
‘Drwy gydol eu blynyddoedd ffurfiannol, bydd dysgu plant yn datblygu’n gyflymach nag ar unrhyw adeg 
arall. Fodd bynnag, nid yw cynnydd yn wastad ac mae plant yn mynd drwy gyfnodau o ddatblygiad 
cyflym ac adegau pan fydd yn ymddangos eu bod yn cymryd cam yn ôl. Dylai cwricwlwm i blant ifanc 
fod yn briodol i’w cam dysgu yn hytrach na chanolbwyntio’n unig ar y deilliannau cysylltiedig ag oedran 
i’w cyflawni. Dylai plant symud ymlaen i gamau nesaf eu dysgu pan fyddant yn barod yn ddatblygiadol 
ac ar eu cyflymder eu hunain.’ 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen Cwricwlwm i Gymru (2015) 

Nid yw pob plentyn yn dilyn y llwybr datblygiadol nodweddiadol ond maent dal i wneud cynnydd ar eu 
taith unigol eu hunain. Mae’r cylch o arsylwi, ystyried, adlewyrchu a chynllunio yn hanfodol i adnabod y 
camau nesaf mewn dysgu neu adnabod ADY posibl. 
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Map y Ddarpariaeth 
Beth yw pwrpas Map y Ddarpariaeth? 

Mae map y ddarpariaeth yma’n rhoi trosolwg o’r lefelau gwahanol o ddarpariaeth y gellir eu cynnig i 
blant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i’w helpu i gyflawni eu llawn botensial. Mae’n dangos dull 
graddol. 

Ar frig y triongl mae ‘Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol’ y bydd plant sydd ag ADY yn ei dderbyn. Mae’r 
rhan ar frig y triongl yn bennaf o dan gyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol. 

Mae rhan fwyaf y triongl yn cyfeirio at ddarpariaeth sydd yn gyfrifoldeb ar y lleoliad, hynny yw ‘darpariaeth 
gyffredinol sydd yn cynnwys dull gwahaniaethol ac ymyriadau wedi’u targedu’. 

Cynllun Datblygu 
Unigol a Gynhelir 

gan Awdurdod 
Lleol (CDU) 

11.21 ‘Os bydd yr 
awdurdod lleol yn 

penderfynu bod gan y 
plentyn ADY, rhaid iddo 
lunio CDU ar ei gyfer’ 

(Cod ADY Cymru 2021), 

Darpariaeth Gyffredinol sydd 
yn cynnwys dull gwahaniaethol 
ac ymyriadau wedi’u targedu 

20.14 Os nad yw’r cynnydd yn ddigonol, bydd angen 
cymryd camau ychwanegol neu wahanol er mwyn i’r dysgwr 

allu dysgu mewn ffordd fwy effeithiol... Disgwylir bob lleoliad addysg 
gyflwyno addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau penodol eraill...bydd 
angen dull gwahaniaethol ar y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc mewn 
rhyw agwedd o’u haddysg ar ryw adeg. Mae hon yn elfen sylfaenol – 

ond arferol – o addysgu o ansawdd (Cod ADY Cymru 2021) 

Amgylchedd a phrofiadau o ansawdd uchel 
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Darpariaeth Gyffredinol 
Beth yw ‘Darpariaeth Gyffredinol’? 

‘Darpariaeth Gyffredinol’ yw’r hyn mae lleoliad yn ei ddarparu’n ddyddiol er mwyn i’r plentyn allu datblygu 
a chyflawni ei botensial. 

Dylai’r ddarpariaeth ganolbwyntio ar y plentyn a dylai gynnwys: 
- amgylchedd o ansawdd uchel, gyda digonedd o adnoddau 
- arferion clir 
- oedolion sydd yn gwybod sut i gefnogi anghenion unigol plentyn ar draws pob maes o ddatblygiad. 

Fel rhan o’i ddarpariaeth gyffredinol, mae disgwyl i leoliad gefnogi plant drwy: 
- amrywiaeth o strategaethau ac ymyriadau. Fe ddylai’r strategaethau ac ymyriadau yma fod yn rhai 

sy’n cael eu cydnabod yn eang fel ‘arferion da’ o fewn lleoliadau blynyddoedd cynnar 
- dull ‘gwahaniaethol’. Mae hyn yn rhan bwysig o ddarpariaeth gyffredinol o ansawdd uchel yn y 

blynyddoedd cynnar, ac fel ddylai fod yn un sydd yn diwallu anghenion y mwyafrif o blant. 
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Dull Gwahaniaethol 
Beth yw ‘dull gwahaniaethol’? 

Mae ‘dull gwahaniaethol’ yn cyfeirio at y ffordd mae dulliau addysgu, adnoddau a’r amgylchedd yn cael 
eu haddasu i weini ar gyfer anghenion unigol plant a’u hoff ddull o ddysgu. Mae’n golygu addysgu pobl 
yn wahanol yn unol â’u hanghenion, eu gallu neu hyd yn oed eu ‘dulliau dysgu’ maen nhw’n eu ffafrio. 
Mae staff angen sicrhau eu bod yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu sydd yn addas ar gyfer 
galluoedd a dewisiadau dysgu gwahanol y plant yn eich lleoliad. 

Mae darpariaeth gyffredinol yn golygu ystyried anghenion datblygiadol grwpiau a phlant unigol a newid 
yr hyn sy’n cael ei gynnig, a’r ffordd mae’n cael ei gyflwyno, er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn 
yn datblygu mewn modd sydd yn addas iddyn nhw ac yn briodol i lefel eu datblygiad. 

Mae disgwyliad dull gwahaniaethol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar wedi’i nodi yn: 

1) Fframwaith y Cyfnod Sylfaen: 
‘Mae ar blant angen cwricwlwm eang, cytbwys sydd wedi’i wahaniaethu. Drwy gynllunio priodol a 
phrofiadau strwythuredig yn y Meysydd Dysgu, dylai plant dyfu a datblygu a dylid gweld cynnydd yn 
eu datblygiad’ 

2) Fframwaith statudol Arolygiaeth Gofal Cymru - ‘ Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant 
a Reoleiddir i blant hyd at 12 mlwydd oed’ – Safon 4 

‘Bodloni anghenion unigol: Canlyniad: Mae anghenion unigol pob plentyn, yn cynnwys unrhyw 
anghenion addysgol arbennig ac anableddau, a’u bod yn cael eu cynllunio a’u darparu ar eu cyfer.’ 

3) Deddf Cydraddoldeb 2010 
Mae’r Ddeddf hon yn rhoi dyletswydd ar y lleoliad/darparwr gwasanaeth, i wneud addasiadau 
rhesymol i blant sydd ag anableddau (yn cynnwys anawsterau dysgu). Mae’n rhaid i leoliadau 
neu ddarparwyr gwasanaeth gael gwared neu leihau rhwystrau i alluogi mynediad i’r amgylchedd, 
cyfleoedd dysgu/cwricwlwm a chyfleusterau er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gallu cymryd rhan 
yn llawn yn y profiadau sy’n cael eu darparu. 

‘Addasiadau rhesymol’ yw newidiadau sydd yn cael effaith cadarnhaol ar ddatblygiad a lles plentyn. 
Fe all y newidiadau yma gynnwys disgwyliadau’r ymarferydd, hygyrchedd at adnoddau priodol, 
arferion hyblyg, trefnu staff ac addasiadau i’r amgylchedd. Mae nifer o addasiadau rhesymol yn rhad 
ac yn golygu newid arferion yn hytrach nag offer drud neu staff ychwanegol. 
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Mathau o wahaniaethu 
Mae yna dri chategori o wahaniaethu 

• Gwahaniaethu yn ôl tasg, sy’n golygu gosod tasgau gwahanol i ddisgyblion sydd â gallu gwahanol 
• Gwahaniaethu yn ôl cefnogaeth, sy’n golygu rhoi mwy o gymorth i blant penodol yn y grŵp 
• Gwahaniaethu yn ôl canlyniad, sy’n golygu gosod tasgau pen agored a galluogi plant i ymateb a 

lefelau gwahanol 

Yn ddelfrydol, dylai staff fod yn defnyddio’r tri math o wahaniaethu er mwyn gallu cyflwyno’r dulliau 
dysgu gwahanol yn y lleoliad. 

Ni ddylai staff ddibynnu ar wahaniaethu yn ôl canlyniad. 

Dylai’r lleoliad ddefnyddio’r data/gwybodaeth sydd ar gael i benderfynu lle mae’r plentyn arni gyda’u 
datblygiad ac i adeiladu proffil y dysgwr. Bydd hyn yn cynnwys y plentyn sydd ag anghenion dysgu, y 
plentyn sydd yn fwy medrus, a’r plentyn ‘yn y canol’ sydd yn cael eu hesgeuluso yn aml am nad ydynt 
y disgyn i un o’r categorïau. 

Dull ymarferol i wahaniaethu 

Fe ddylai fod yna ddull ymarferol a realistig i wahaniaethu.  Mae hi bob amser yn helpu i fod â 
gweithgaredd ychwanegol wrth law ar gyfer plentyn sydd yn ‘gorffen’ y gweithgaredd cyn y plant eraill 
ac ar gyfer y plant mwy medrus. Mae gweithgareddau, gemau a chwestiynau pen-agored i ofyn i’r 
plant i ddefnyddio’r sgiliau a gwybodaeth maent wedi’u eu hennill neu yn eu hennill, yn arbennig o 
berthnasol. 

Bydd bod yn greadigol gydag adnoddau a chefnogaeth yn lleihau’r amser sy’n cael ei dreulio yn 
cynllunio. 

Mae hi’n bwysig amrywio’r ffyrdd y mae plant yn gallu cael gafael ar ddysgu a chyflawni llwyddiant wrth 
ddysgu ac felly, dylai staff fod yn greadigol. 

Pethau i feddwl amdanynt: 
• Dylai staff geisio defnyddio’r tri math o wahaniaethu er mwyn gallu cyflwyno’r dulliau dysgu gwahanol. 
• Ni ddylai staff ddibynnu ar ‘ganlyniad’ fel dull o wahaniaethu. 
• Dylai staff fod yn greadigol gydag adnoddau a chefnogaeth.  
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Mathau o wahaniaethu 
Beth yw ‘ymyriadau wedi’u targedu’? 

Mae ymyriadau wedi’u targedu yn estyniad o’r dull gwahaniaethol a strategaethau addysgu o ansawdd 
uchel y mae staff yn eu mabwysiadu fel rhan o ddarpariaeth gyffredinol y lleoliad. Maent yn cyflwyno 
strategaethau ac ymyriadau mwy penodol ar gyfer plentyn unigol. 

Mae darpariaeth blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel yn cynnwys cynllunio cefnogaeth a phrofiadau 
sydd â’r nod o roi cyfle i bob plentyn i ddatblygu a chymryd rhan lawn eu dysgu. 

1: 
Arsylwi 

ac 
asesu 

4: 
Adolygu 

2: 
Cynllun 

3: 
Gweithredu 

Mae’r cylch o arsylwi, ystyried, cynllunio, gweithredu ac adolygu o ansawdd yn rhan allweddol o 
ddarpariaeth gyffredinol ac mae’n hanfodol i adnabod camau nesaf plentyn wrth ddysgu neu wrth 
adnabod ADY posibl. 

Yn seiliedig ar dystiolaeth o gyrhaeddiad a/neu gynnydd plentyn, mae’n rhaid i leoliadau ddarparu 
ymyriadau addas a/neu strategaethau i gefnogi unrhyw feysydd penodol sydd yn achosi pryder.  Bydd 
‘Pecyn Gwaith Anghenion Dysgu Ychwanegol Sir y Fflint’ yn rhoi canllaw priodol i staff. 

Fe all gweithwyr proffesiynol megis y rhai o’r Gwasanaeth Iechyd, gefnogi ymyriadau wedi’u targedu ar 
gyfer plentyn hefyd. 

Mae Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 (20.14) yn nodi 

‘Disgwylir i bob lleoliad addysg weithredu addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau eraill wedi’u targedu 
sydd wedi’u dylunio i sicrhau gwell cynnydd lle bo’n briodol, i bob dysgwr. Yn wir, bydd angen dull 
gwahaniaethol ar y rhan fwyaf o blant a dysgwyr mewn rhyw agwedd ar eu haddysg ar ryw adeg. Mae 
hon yn elfen sylfaenol - ond arferol - o addysgu o ansawdd uchel.’  
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Ymarfer a Chynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

Beth yw Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn? 

Mae hyn yn golygu canolbwyntio ar ddeall y plentyn cyfan a pheidio canolbwyntio ar anawsterau posibl 
y plentyn yn unig a beth mae’r plentyn ei angen er mwyn dysgu. Mae hefyd yn ymwneud â beth mae’r 
plentyn yn gallu ei wneud ac nid yr hyn nad ydynt yn gallu ei wneud. 

Mae’r hyn sy’n bwysig i’r plentyn yn allweddol. Mae staff angen dysgu/adnabod beth sy’n bwysig i’r 
plentyn, gall yr hyn sy’n bwysig i’r plentyn osod ‘cydbwysedd’ sydd yn gweithio i’r plentyn hwnnw.  

Yn rhy aml, mae staff a gweithwyr proffesiynol eraill wedi canolbwyntio ar beth sy’n bwysig i’r plentyn 
o safbwynt oedolion. Mae’r safbwyntiau hynny wedi arwain trafodaethau a phenderfyniadau ynglŷn â’r 
hyn maen nhw’n meddwl mae’r plentyn ei angen er mwyn gwneud cynnydd. 

Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn troi’r ffocws yn ôl ar y plentyn. Mae deall beth sy’n 
bwysig i ac ar gyfer plentyn yn ganolog i ddatblygu eu proffil un dudalen. Bydd y dull yma’n cynorthwyo 
i ddatblygu canlyniadau perthnasol, ystyrlon a phriodol a gweithrediadau a fydd yn cael eu cytuno yn yr 
adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

Mae barn y plentyn yn bwysig ac mae ymarferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn galluogi’r plentyn 
i gymryd rhan lawn yn y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud amdanynt. 
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Pecynnau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

Beth yw pecynnau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn? 

Mae pecynnau sydd yn canolbwyntio ar yr unigolyn yn galluogi i wybodaeth bwysig gael ei chasglu gan 
ddefnyddio cyfres o dempledi. 

Er enghraifft, mae’r pecynnau yma’n cynnwys: 

• ‘Gwerthfawrogiadau’ 
• Proffil Un Dudalen 
• Siart cyfathrebu (rhan 1) 
• Siart cyfathrebu (rhan 2) 
• Cofnod Dysgu 
• 4 + 1 cwestiwn 
• Yr hyn sy’n gweithio a ddim yn gweithio o safbwyntiau gwahanol 
• Cylch Perthynas 
• Adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn 
• Beth sy’n gwneud diwrnod da/diwrnod gwael? 

Mae’r holl dempledi yma wedi’u cynnwys yn nogfen Map y Ddarpariaeth. 
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Y Proffil Un Dudalen 
Beth yw ‘Proffil Un Dudalen’? 

Mae’r Proffil Un Dudalen yn ddogfen un dudalen syml a hawdd i’w ddarllen sydd yn cynnwys yr holl 
wybodaeth bwysig am blentyn. Fe ddaw’r wybodaeth yma o dan 3 phennawd: 
•  ‘Beth mae pobl yn ei hoffi a’i edmygu amdana i’ 
•  ‘Beth sy’n bwysig i mi’ 
•  ‘Sut orau i fy nghefnogi i’ 

Pam defnyddio proffiliau un dudalen? 

Y proffil un dudalen yw sylfaen y gefnogaeth sydd wedi’i bersonoli i’r unigolyn. Mae’n cynnwys 
gwybodaeth allweddol am blentyn sydd yn hawdd i’w ddeall ac y gellir ei ddefnyddio’n gyflym. 

Yn ei hanfod, dogfen sydd yn disgrifio’r canlynol yn gadarnhaol yw dogfen proffil un dudalen: 
• personoliaeth plentyn; 
• cryfderau a thalentau; 
• beth sy’n bwysig iddynt; 
• y ffordd orau o’u cefnogi nhw. 

Mae’r proffil un dudalen yn declyn pwerus a chaiff ei werthfawrogi a’i ddefnyddio i drawsnewid y modd 
mae pobl yn gweithio a meddwl. 

Pryd y dylid ysgrifennu Proffil Un Dudalen a phwy ddylai ei ysgrifennu? 

Mae’n bosibl y bydd rhai lleoliadau yn teimlo y bydd plant yn eu lleoliad yn elwa o gael Proffil Un 
Dudalen; mae’n bosibl y bydd eraill yn penderfynu bod Proffil Un Dudalen yn fwy ymarferol/hwylus ar 
gyfer y plant sydd angen ymyriadau wedi’u targedu yn unig. Bydd y lleoliad yn gyfrifol am lunio Proffil Un 
Dudalen gan gofio cynnwys y rhiant (a’r plentyn pan fo hynny’n briodol) wrth ei lunio a nodi’r cynnwys. 
Dylid adolygu’r Proffil Un Dudalen o leiaf unwaith bob hanner tymor gyda chyfranogiad parhaus y rhiant 
(a’r plentyn pan fo hynny’n briodol). 

Yn gyfrifol am greu, monitro ac adolygu Proffil Un Dudalen mewn lleoliad nas cynhelir sy’n derbyn cyllid 
gan yr awdurdod lleol ar gyfer plentyn/plant o Cyfle Cynnar, Dechrau’n Deg, Tîm Datblygu Gofal Plant 
neu Cynnig Gofal Plant fydd -

Staff lleoliad ‘Cyfle Cynnar’ sy’n derbyn cefnogaeth gan y Tîm Cyfle Cynnar – athro ‘Cyfle Cynnar’ yn 
cymryd rhan 

Staff ‘Dechrau’n Deg sy’n derbyn cefnogaeth gan y Tîm Dechrau’n Deg – athro ‘Dechrau’n Deg’ yn 
cymryd rhan 

‘Tîm Datblygu Plant/Cynnig Gofal Plant’ – Swyddog Brocera Gofal Plant 
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Y Proffil Un Dudalen 
‘Mae’n bwysig i’ 
Y pethau sydd wir o bwys i blentyn yw’r hyn sy’n bwysig iddynt; pethau sydd yn rhoi pleser iddynt, yn 
ystyrlon ac yn rhoi ansawdd i’w bywydau. Mae’r rhain yn bethau sydd yn gallu lleihau/lleddfu straen 
a phryder ar gyfer y plentyn. Er enghraifft, efallai bod yn well gan blentyn chwarae tu allan yn hytrach 
na than do, yn cael trafferth sefyll mewn llinell/ffurfio ciw, yn ffafrio yfed o’r gwpan felen, neu angen llun 
o mam neu dad yn ei bag. Os nad ydi’r pethau yma’n digwydd, fe all y plentyn deimlo tristwch/yn 
anhapus/yn bryderus/dan straen. 

Mae’n bwysig ‘ar gyfer’ 
Mae yna bethau sydd eu hangen er mwyn i blentyn ddatblygu yn eu haddysg, yn eu datblygiad ac i 
aros yn iach a diogel. Yn aml, caiff y rhain eu galw’n ‘anghenion asesedig’. Er enghraifft, fe allai fod 
yn bwysig i blentyn gael dull gwahaniaethol penodol ar gyfer gweithgaredd, neu er enghraifft bod 
eitemau’n cael eu dal rhyw bellter penodol oddi wrthynt er mwyn iddynt ganolbwyntio arnynt neu fod â 
chadair benodol i eistedd arni.  Mae deall beth sy’n bwysig i blentyn yn golygu y gallwch chi adnabod 
y ffyrdd gorau o’u cefnogi nhw a’r wybodaeth yma sydd yn cael ei gynnwys yn eu Proffil Un Dudalen. 

Cydbwyso ‘Mae’n bwysig i’ a ‘Mae’n bwysig ar gyfer’ 
Mae cydbwyso beth sy’n bwysig ‘i’ ac ‘ar gyfer’ rhywun yn rhywbeth sydd yn digwydd bob dydd. 
Er enghraifft mae’n rhaid dod o hyd i gydbwysedd rhwng bod eisiau bwyta’r darn olaf o deisen ond 
gwybod hefyd na fydd yn helpu i gadw pwysau iach, neu er enghraifft, ddewis rhwng mynd am dro ar 
ôl eistedd wrth ddesg drwy’r dydd a gwybod beth yw pwysigrwydd ymarfer corff, neu eistedd i lawr 
gyda bowlen o bopgorn a gwylio eich hoff raglen ar y teledu. Mae’r Proffil Un Dudalen wedi’i ddylunio i 
helpu i egluro/disgrifio’r cydbwysedd yma ar gyfer y plentyn drwy adnabod yn glir beth sy’n bwysig ‘i’r 
plentyn’ ac ‘ar gyfer y plentyn’ mewn un lle hygyrch.  

‘Beth sy’n gweithio?’ (Pecyn Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn) 
Dyma gyfle i gydnabod beth sydd yn mynd yn dda ar gyfer y plentyn a helpu i adnabod beth sydd 
angen bod yn wahanol a’r camau sydd angen eu cymryd er mwyn gwella’r hyn nad oedd yn gweithio. 
Drwy arsylwi a thrafod gyda’r rhieni/gofalwyr, mae’n adnabod beth sy’n gweithio i’r plentyn. 

Mae hefyd yn tynnu sylw at strategaethau ac ymyriadau sydd yn galluogi’r plentyn i allu mynd i’r 
lleoliad a dysgu; mae’n galluogi’r lleoliad i ddefnyddio ‘beth sy’n gweithio’ i wella lles a dysgu’r plentyn. 
Drwy addasu a/neu gynyddu agweddau o’r hyn sy’n gweithio, mae’r plentyn yn fwy tebygol o fod yn 
hapusach ac yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau, ac felly yn gallu datblygu eu sgiliau a dysgu. 

‘Beth sydd ddim yn gweithio’ 
Os nad ydi rhywbeth yn gweithio, nid yw’n golygu bod y plentyn yn methu nac yn gwneud dim byd o’i 
le. Drwy arsylwi a thrafod gyda’r rheini/gofalwyr i ganfod y pethau nad ydynt yn gweithio, mae’r lleoliad 
yn gallu mynd i’r afael â hyn ac addasu arferion ac ymyriadau, strategaethau a’r ddarpariaeth i’r plentyn 
yn unol â hynny.  
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Y Proffil Un Dudalen 
‘Sut orau i gefnogi...’ 
Mae rhannau blaenorol Proffil Un Dudalen (‘Beth mae pobl yn ei hoffi a’i edmygu amdana i, ‘mae’n 
bwysig i’, ‘mae’n bwysig ar gyfer’), gafodd eu nodi drwy arsylwi a thrafod gyda rhieni/gofalwyr a’r 
plentyn (lle y bo’n briodol), yn llywio’r rhan yma o’r Proffil Un Dudalen. 

Beth sy’n digwydd os bydd plentyn angen cymorth ychwanegol wedi’i ariannu drwy ddull wedi’i dargedu 
(ar ôl darparu strategaethau/ymyriadau priodol dros gyfnod rhesymol o amser? 
Os bydd lleoliad yn teimlo bod plentyn angen cymorth ychwanegol wedi’i ariannu er mwyn darparu 
darpariaeth wedi’i dargedu sy’n briodol, dylai’r lleoliad e-bostio’r ‘Ffurflen Gais (gweler t.31) at y 
gwasanaeth maent yn ceisio cymorth ariannol ganddynt, gan lenwi a rhoi tic yn ‘Opsiwn 1’ y ffurflen, 
ynghyd â gwybodaeth/tystiolaeth ategol. 

• Os ydi’r plentyn yn 0-3 oed ac wedi cofrestru gyda Dechrau’n Deg -FSchildcare@flintshire.gov.uk 
• Os ydi’r plentyn wedi cofrestru gyda Cyfle Cynnar - www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/Early-

Entitlement-Scheme-Flintshire.aspx 
• Gellir gwneud cais am gymorth, offer ac adnoddau gan y Tîm Cynnig Gofal Plant /Datblygu Gofal 

Plant drwy lenwi’r ffurflen ar-lein yn - https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/Childcare-
Development-Grants.aspx 

Bydd pob cais yn cael ei asesu gan y ‘Panel Cyllid Dirprwyol Cyn Ysgol’ a fydd yn seilio eu penderfyniad ar 
y dystiolaeth y mae’r lleoliad yn ei ddarparu (gweler t.54) sydd yn dangos beth mae’r lleoliad wedi’i wneud, 
hyd yn hyn i fodloni anghenion y plentyn a thrwy drefnu bod un o’r tîm yn ymweld â’r lleoliad. Bydd yr 
aelod o’r tîm, a fydd yn casglu rhagor o wybodaeth ac yn arsylwi’r plentyn, yn adrodd yn ôl i’r panel. 

Beth sy’n digwydd os bydd plentyn, sydd eisoes yn defnyddio’r Gwasanaethau Iechyd, yn mynd i 
leoliad ac angen cymorth ychwanegol ar unwaith? 
Mewn amgylchiadau eithriadol efallai y bydd plentyn yn mynd i leoliad cyn ysgol sydd eisoes yn derbyn 
gwasanaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol. Yn yr achos yma, efallai y bydd cais am gymorth 
ychwanegol yn cael ei wneud yn uniongyrchol i un o’r gwasanaethau uchod drwy’r adran Iechyd. 

Beth am y plentyn sydd â rhieni sydd eisiau iddynt aros yn y lleoliad cyn ysgol a pheidio â chofrestru 
mewn meithrinfa ysgol? 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu addysg Feithrin am ddim yn ei ysgolion cynradd prif ffrwd lleol ac 
mae ar gael i bob plentyn y Sir y Fflint (gellir cael gafael arno drwy broses dderbyniadau arferol ysgolion). 
Nid yw mynd i’r ysgol yn orfodol tan y tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 5 oed. Serch hynny, mae’n 
well gan rai rhieni anfon eu plant i feithrinfa breifat nes bod eu plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol. 
Gellir gwneud cais am gymorth, offer ac adnoddau gan y Tîm Cynnig Gofal Plant /Datblygu Gofal Plant 
drwy lenwi’r ffurflen ar-lein yn -

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Childcare-Development-Grants.aspx 

Unwaith eto, bydd pob cais yn cael ei ystyried gan y ‘Panel Cyllid Dirprwyol Cyn Ysgol’ a fydd yn seilio 
eu penderfyniadau ar y wybodaeth y mae’r lleoliad yn ei ddarparu. 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Childcare-Development-Grants.aspx
https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/Childcare
www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/Early
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Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)? 

Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)? 
Mae’r Ddeddf yn disodli’r termau ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘anawsterau a/neu anableddau 
dysgu’ gyda’r term ‘anghenion dysgu ychwanegol’. 

‘Anghenion addysgol arbennig’                                                                                                                      
‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’ (ADY) 
‘Anawsterau a/neu anableddau dysgu’ 

Mae Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021, yn egluro ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’: 

(1) Mae gan unigolyn anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster dysgu neu anabledd (pa 
un a yw’r anhawster neu anabledd yn deillio o gyflwr meddygol ai peidio) sy’n galw am ddarpariaeth 
ddysgu ychwanegol. 

(2) Mae gan blentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol neu unigolyn sy’n hŷn na’r oedran hwnnw, anhawster 
dysgu neu anabledd -

(a) os yw’n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r mwyafrif o’r rhai eraill sydd o’r un oedran neu 

(b) os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n ei atal neu’n ei lesteirio 
rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r 
un oedran mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach. 

(3) Mae gan blentyn sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol anhawster dysgu neu anabledd os yw’r 
plentyn yn debygol o fod o fewn isadran (2) pan fydd o’r oedran ysgol gorfodol, neu y byddai’n 
debygol o fod felly pe na bai darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei gwneud. 

(4) Os yw’r iaith (neu ffurf ar iaith) y mae neu y bydd person yn cael ei addysgu ynddi yn wahanol i iaith 
(neu ffurf ar iaith) sy’n cael neu sydd wedi cael ei defnyddio gartref, nid yw hynny’n unig yn golygu 
bod gan y person anhawster dysgu neu anabledd. 
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Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY) 
Beth yw Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY)? 

Mae Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 yn nodi: 

‘2.4 (1) Ystyr “darpariaeth ddysgu ychwanegol” i berson sy’n dair oed neu’n hŷn yw darpariaeth 
addysgol neu ddarpariaeth hyfforddiant sy’n ychwanegol at yr hyn, neu sy’n wahanol i’r hyn, a wneir yn 
gyffredinol i eraill sydd o’r un oedran: 

(a) mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru, 
(b) mewn sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach yng Nghymru, neu 
(c) mewn mannau yng Nghymru lle y darperir addysg feithrin. 

(2) Ystyr “darpariaeth ddysgu ychwanegol” i blentyn sy’n iau na thair oed yw darpariaeth addysgol o 
unrhyw fath. 

(3) Yn is-adran (1), ystyr “addysg feithrin” yw addysg sy’n addas i blentyn sydd wedi cyrraedd tair oed 
ond sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol. 
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Dyletswydd yr Awdurdod Lleol 
Beth sy’n digwydd ar frig y triongl? 

Ar ôl dilyn y dull graddol, efallai y bydd gan leoliad nas cynhelir, bryderon bod gan blentyn Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY) gan fod y lleoliad wedi dilyn cyngor ac argymhellion yr asiantaethau sy’n rhan 
o’r achos, mae strategaethau ac ymyriadau perthnasol (yn cynnwys ymyriadau wedi’u targedu) wedi 
cael eu gweithredu a rhoddwyd cymorth briodol dros gyfnod rhesymol o amser.  

Os nad yw’r plentyn dal yn gwneud cynnydd digonol ar eu lefel, a’u bod angen darpariaeth fwy arbenigol 
sydd yn ychwanegol ac yn wahanol i’r hyn sydd ar gael i blant eraill, mae’n bosibl bod gan y plentyn 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) sydd angen Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY). Yna bydd 
angen i’r lleoliad wneud cais i’r awdurdod lleol ystyried Anghenion Dysgu Ychwanegol drwy lenwi 
‘Opsiwn 3’ Ffurflen Gais Cyn Ysgol’. 

Cynllun Datblygu 
Unigol a Gynhelir 

gan Awdurdod 
Lleol (CDU) 

11.21 ‘Os bydd yr 
awdurdod lleol yn 

penderfynu bod gan y 
plentyn ADY, rhaid iddo 
lunio CDU ar ei gyfer’ 

(Cod ADY Cymru 2021), 

Ar ôl i’r awdurdod lleol dderbyn y ffurflen gais, mae’r amserlen 12 wythnos yn cael ei chychwyn y 
diwrnod ar ôl derbyn y cais, a bydd gan yr awdurdod lleol 12 wythnos i benderfynu a oes gan y plentyn 
ADY sydd angen DDY a fydd yn arwain at lunio Cynllun Addysg Unigol (CAU) (gweler ‘Proses Hysbysu 
Cyn Ysgol’ t.39). Os bydd yr awdurdod lleol yn cytuno bod angen Cynllun Datblygu Unigol, yna mae’n 
rhaid i’r awdurdod lleol lunio a chyhoeddi’r CDU o fewn yr un cyfnod asesu o 12 wythnos. 

Fe all ysgol lunio/dosbarthu Cynllun Datblygu Unigol i bob plentyn sy’n mynychu lleoliad cyn ysgol a 
gynhelir gan awdurdod lleol (e.e. ysgol), oni bai bod y plentyn angen rhyw fath o ddarpariaeth arbenigol 
nad oes disgwyl i’r ysgol ei ddarparu’n rhesymegol. Mewn achosion o’r fath dylai’r ysgol drafod gyda’r 
asiantaethau allanol perthnasol a rhoi gwybod i’r Awdurdod Lleol.  Bydd hyn yn cael ei hwyluso drwy’r 
ffurflen berthnasol y mae ysgolion yn ei defnyddio ac sy’n cael ei hanfon i aln@flintshire.gov.uk.   
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Y Cynllun Datblygu Unigol (CDU) 
Beth yw Cynllun Datblygu Unigol (CDU)? 

Ar ôl dod i’r casgliad bod gan blentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), bydd angen rhoi Cynllun 
Datblygu Unigol ar waith i gefnogi ei anghenion. Bydd gan bob plentyn a pherson ifanc sydd ag ADY, 
waeth pa mor ddifrifol neu gymhleth yw eu hanhawster dysgu neu anabledd, hawl i’r cynllun cymorth 
ysgrifennu yma. 

Mae dogfen CDU yn cynnwys disgrifiad o’r ADY sydd yn gweithredu fel rhwystr i ddatblygiad y plentyn, 
a’r Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY) sydd yn angenrheidiol i oresgyn neu leihau’r rhwystr. 

Fe ddylai plant yn y Blynyddoedd Cynnar sy’n mynychu lleoliad nas cynhelir ac sydd angen Darpariaeth 
Ddysgu Ychwanegol (DDY), ddewis ‘Opsiwn 3’ ‘Ffurflen Gais (Cyn Ysgol)’ (gweler t.22), ei llenwi a’i 
chyflwyno i aln@flintshire.co.uk gyda’r wybodaeth ategol berthnasol a fydd yn dangos beth sydd wedi 
cael ei wneud hyd yn hyn i fodloni anghenion y plentyn ac ati (t.45). 

Os bydd angen CDU, fe fydd y plentyn, y rhieni a’r lleoliad yn cael cefnogaeth gan Swyddog Arweiniol 
Anghenion Dysgu Ychwanegol yr awdurdod lleol a bydd yr awdurdod lleol yn gyfrifol am baratoi a 
chynnal y Cynllun Datblygu Unigol (CDU). Bydd angen i leoliadau, rhieni a’r asiantaethau sy’n cymryd 
rhan weithio mewn partneriaeth gyda’r awdurdod lleol wrth baratoi, gweithredu ac adolygu’r CDU. 

Mae’n bosibl mai’r ysgol fydd yn gyfrifol am bob plentyn yn y Blynyddoedd Cynnar sydd wedi cofrestru 
mewn ysgol, ac sydd angen Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDY). Os bydd plentyn angen darpariaeth 
arbenigol, yr awdurdod lleol fydd yn parhau i fod yn gyfrifol am y CDU. 

mailto:aln@flintshire.co.uk
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Atodiadau 
Ffurflen Gais Cyn Ysgol 
Y Broses Hysbysu  
Egwyddorion Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar Cyngor Sir y Fflint (drafft) 
Pecynnau Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn – ‘Gwerthfawrogiadau’ 
Proffil Un Dudalen ac enghreifftiau 
‘Siart cyfathrebu (rhan 1)’ 
‘Siart cyfathrebu (rhan 2)’ 
‘Cofnod Dysgu’ 
4 + 1 cwestiwn 
‘Yr hyn sy’n gweithio a ddim yn gweithio o safbwyntiau gwahanol’ 
‘Cylch Perthynas’ 
‘Adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’ 
‘Diwrnod Da / Diwrnod Gwael’ 
Taflen ‘Myfyrio ar Ymarfer’ 
Gwybodaeth ategol y dylai lleoliadau ei chynnwys tra’n gwneud Cais 
Dogfennau /adnoddau / dolenni defnyddiol 
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Ffurflen Gais Cyn Ysgol ar gyfer cefnogaeth ariannol 
ychwanegol er mwyn galluogi ymyraethau cynnar/wedi’u 
targedu neu hysbysu’r ALl am ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’ 

(Os oes arnoch chi angen cymorth i lenwi’r ffurflen hon, cysylltwch â Gwasanaeth ADYaCh Cyngor Sir 
y Fflint os gwelwch yn dda) 

ADRAN A: (Dewiswch un opsiwn yn unig) 

1: Galluogi’r awdurdod lleol i benderfynu p’un a yw plentyn yn ymofyn cefnogaeth ariannol 
ychwanegol er mwyn galluogi ymyraethau cynnar/wedi’u targedu 

Ticiwch y blwch yma os yw hyn yn berthnasol i chi:             

Cais am gefnogaeth ariannol (llenwch y ffurflen a’i hanfon at y gwasanaeth perthnasol) 

Dechrau’n Deg (Dim ond ar gyfer 
plentyn sydd eisoes wedi’i gofrestru 
gyda Dechrau’n Deg) 

Cyfle Cynnar (Dim ond ar gyfer 
plentyn sydd eisoes wedi’i gofrestru 
gyda Cyfle Cynnar) 

FSChildcare@flintshire.gov.uk 

eeadditionalsupport@flintshire.gov.uk Canolfan Blynyddoedd Cynnar 
Westwood, Tabernacle Street, 
Bwcle, CH7 2JT 

Os nad yw’r gwasanaethau uchod yn berthnasol, mae’n bosibl y bydd cyllid ychwanegol ar gael drwy’r 
Tîm Datblygu Gofal Plant. Cysylltwch â Childcare.Development@flintshire.gov.uk gyda’ch cais. 

NEU 

2: Hysbysu’r Awdurdod Lleol (ALl) bod, neu ei fod yn debygol bod, gan blentyn Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’u bod yn ymofyn Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY). Cod Deddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg Cymru 2021. 

Ticiwch y blwch yma os yw hyn yn berthnasol i chi:    

Os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn, dylid anfon y ffurflen wedi’i chwblhau yn ogystal â 
gwybodaeth ategol at EYALNLO@flintshire.gov.uk 

Bydd y cyfeiriad hwn yn cael ei drafod mewn panel cymedroli amlasiantaethol sy’n cynnwys cefnogaeth 
a chyngor Seicolegydd Addysg. 
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ADRAN B: 

Manylion personol y plentyn 

Enw llawn y plentyn: 

Enw dewisiol: 

Rhywedd: 

Dyddiad geni: 

Enw /au rhiant / gofalwr: 

Cyfeiriad cartref:  

Rhif ffôn: 

E-bost rhiant / gwarchodwr: 

Cyfrifoldeb rhiant: 

Cadarnhad bod y rhieni / 
gofalwyr yn deall y bydd 
gwybodaeth yn cael 
ei rhannu (Ni ellir derbyn 
cadarnhad ar lafar. Bydd yn 
rhaid cael llofnod neu e-bost 
gan riant/rhieni neu ofalwr/ 
ofalwyr) 

Rwyf / Rydym yn gwybod ac yn deall y bydd y wybodaeth hon yn 
cael ei rhannu gyda’r Awdurdod Lleol.   
Rwyf / Rydym yn rhoi fy / ein caniatâd i hyn    

Enw: .............................................................................................. 

Llofnod: ......................................................................................... 

Dyddiad: ....................................................................................... 

A yw plentyn o dan “Gynllun 
Amddiffyn Plant” neu 
“Plentyn Mewn Angen”? Ydy Nacydy 

Iaith ddewisol ar gyfer 
cyfathrebu  

Dull cyfathrebu dewisiol E-bost Post 
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ADRAN C: 

Manylion lleoliad(au) Blynyddoedd Cynnar 

Enw lleoliad a chyfeiriad: 

Dyddiad cychwyn: 

Math o leoliad: 

Person cyswllt yn y lleoliad: 

E-bost : 

Rhif ffôn cyswllt: 

Enw lleoliad a chyfeiriad 
(os yn mynychu mwy nag un lleoliad) 

Person cyswllt yn lleoliad 2: 

E-Bost: 

Rhif ffôn cyswllt: 

ADRAN CH: 

Gwybodaeth a thystiolaeth 

Crynodeb o anghenion posib y plentyn 

Meysydd angen posib: 
Dewiswch o’r cwymprestr 
isod: 

Gwybyddiaeth a Dysgu 

Cyfathrebu a Rhyngweithio 

Emosiynol, Ymddygiadol a Chymdeithasol 

Synhwyraidd, Corfforol a/ neu Meddygol 

Crynodeb (Rheswm dros gyfeirio at sylw’r Awdurdod Lleol) 
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ADRAN CH: 

Pwy sydd yn darparu cefnogaeth bresennol i’r plentyn? 

Enw llawn a manylion cyswllt 

Ymwelydd Iechyd 

Therapydd iaith 

Paediatregydd 

Seicolegydd clinigol 

Tim niwroddatblygiadol 

Gweithiwr Nam Clyw 

Gweithiwr Nam Golwg 

Ffisiotherapydd 

Nyrs Arbenigol 

Therapydd Galwedigaethol 

Gweithiwr Cymdeithasol 

Gwasanaeth Dechrau’n Deg 

Gweithiwr Chwarae 

Teuluoedd yn Gyntaf 

Portage 

Impact 

Gwasanaethau arbenigol plant 

Arall 

Tystiolaeth a gwybodaeth i gefnogi’r cais (os ar gael) 

Crynodeb 

Gwybodaeth gan Riant / Gwarcheidwad 

Tystiolaeth monitro darpariaeth gyffredinol wedi’i thargedu 

Asesu neu restr wirio 
(e.e. Proffil Cyfnod Sylfaen, Proffil Olrhain ABC, Wellcomm) 

Proffil un dudalen 

Adroddiad gan ... 

Arall 
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Rhannu gwybodaeth: 
Cwblhewch yr adran hon dim ond os 
ydych wedi ticio ‘opsiwn 2’ (mae, neu 
mae’n debygol fod, gan blentyn 
Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n 
ymofyn Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol) 
ar y dudalen gyntaf y ffurflen hon. 

Mae rhiant / gofalwr wedi cael cyfle i drafod 
y cyfeiriad hwn gyda darparwr cyn ysgol / 
gweithiwr iechyd proffesiynol. 

Mae rhiant / gofalwr yn deall bod dyletswydd 
ar y darparwr cyn ysgol / gweithiwr iechyd 
proffesiynol i ddwyn hyn i sylw’r awdurdod lleol 
os yw hyn er budd gorau eu plentyn. 

Eglurwyd wrth y rhiant / gofalwr mai barn 
darparwr cyn ysgol / gweithiwr iechyd 
proffesiynol yw y gallai’r plentyn hwn fod ag ADY. 

Rhiant / rhieni / gofalwr yn cytuno â’r cyfeiriad 
hwn 

Nid yw’r rhiant / gofalwr yn cytuno â’r cyfeiriad 
hwn 

Gwasanaeth (os yn berthnasol): 

Cyfeiriad: 

Rhif ffôn: 

E- bost: 

Dull cyfathrebu: E-Bost Post 

Llofnod: 

Dyddiad: 

ADRAN D: 

Gwybodaeth am y cyfeirydd - os yw’r ffurflen hon yn cael ei lenwi gan berson sydd ddim 
â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn. 

Enw’r cyfeirydd: 

Perthynas i’r plentyn: 
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ADRAN DD: 

HYSBYSIADAU PREIFATRWYDD 
Ystyriaeth yr ALl o Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Bydd y data rydych wedi ei ddarparu fel rhiant/gofalwr eich plentyn yn cael ei brosesu gan Gyngor 
Sir y Fflint yn benodol er mwyn ystyried a oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), 
Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) a lleoliad yn unol â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a’r Tribiwnlys Addysg 2018 ac o dan dasg gyhoeddus y Cyngor a ragnodir yn Neddf Addysg 1996. 
Gall Cyngor Sir y Fflint rannu eich data gyda phobl sy’n ymwneud yn broffesiynol â’ch plentyn gan 
gynnwys Gwasanaethau Cynhwysiant Cyngor Sir y Fflint a Phaneli y Tu Allan i’r Sir, Gwasanaethau 
Cymdeithasol Plant, Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Gwasanaeth Lles Addysg, Awdurdodau Lleol 
eraill a’r GIG. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw’r wybodaeth hon hyd ben-blwydd eich plentyn yn 30 oed. 
Os ydych chi’n symud i ardal arall, efallai y bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu â’r Awdurdod Lleol 
newydd. 

Os hoffech chi ddarllen mwy am y ffordd y mae Cyngor Sir y Fflint yn diogelu’ch gwybodaeth, 
ymwelwch â: 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 

Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd y mae Cyngor Sir y Fflint wedi defnyddio’r wybodaeth 
hon, mae modd i chi gwyno ar unrhyw adeg drwy ffonio 01352 702802 neu anfon e-bost 
atdataprotectionofficer@flintshire.gov.uk.   

Gallwch hefyd ffonio Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113. 



 

      
 

 

 

   
  

 

 
   

  

 

   

 
  

  
 

  

Hysbysiad Preifatrwydd Dechrau’n Deg 
Mae rhaglen Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru’n anelu at wneud gwahaniaeth amlwg i gyfleoedd bywyd plant dan 
4 oed yn yr ardaloedd y mae’n eu gwasanaethu.  Mae’n cynnwys pedair o elfennau craidd - gofal plant o ansawdd 
uchel am ddim, cymorth rhianta, cymorth dwys gan ymwelwyr iechyd, a chefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith cynnar. 

Yn Sir y Fflint, mae staff Iechyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio gyda staff yr Awdurdod Lleol 
(Cyngor Sir y Fflint). Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol rydych 
yn ei darparu i ni pan rydych yn cofrestru ar gyfer Gwasanaethau Dechrau’n Deg.  Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi 
gwybodaeth ychwanegol i’r hyn a gynigir gan y bwrdd iechyd lleol. O dan reoliadau diogelu data presennol, mae’n 
ofynnol i Dechrau’n Deg eich hysbysu pa ddata rydym yn ei gasglu, storio a’i rannu mewn perthynas â chi a’ch teulu. 
Mae’r gwahanol gategorïau o wybodaeth rydym ni’n eu casglu’n cynnwys: 

• Gwybodaeth bersonol megis enw, dyddiad geni, cyfeiriad a rhifau GIG 
• Priodoleddau megis ethnigrwydd, iaith y cartref, cenedligrwydd ac anableddau. 
• Manylion cyswllt, yn cynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost 
• Gwybodaeth feddygol amdanoch chi a’ch plentyn/plant 
• Gwybodaeth ddiogelu gan asiantaethau eraill 
• Manylion presenoldeb a chyswllt mewn perthynas â’r gwasanaethau Dechrau’n Deg yr ydych wedi’u derbyn 

Rydym yn defnyddio’r data a gesglir i: 

• Gysylltu â chi am y gwasanaethau a ddarperir gan Dechrau’n Deg 
• Darparu cefnogaeth briodol i chi a’ch plentyn / plant - mae hyn yn cynnwys staff iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Betsi Cadwaladr a staff y cyngor yn rhannu gwybodaeth yn ysgrifenedig ac ar lafar fel rhan o dîm amlddisgyblaeth. 
• Asesu a gwella ansawdd y gwasanaethau rydym yn eu darparu 
• Monitro datblygiad eich plentyn hyd eu pen-blwydd yn 4 oed. 
• Eich cyfeirio at wasanaethau neu sefydliadau eraill a allai eich cefnogi chi a’ch plentyn / plant - byddwn bob amser 

yn gofyn am eich caniatâd cyn gwneud hyn, oni bai ei bod yn ofynnol gan y gyfraith i ni eich cyfeirio er mwyn eich 
diogelu chi neu eich plentyn / plant. 

• Trefnu darpariaeth gofal plant gyda lleoliadau cymeradwy Dechrau’n Deg 

Bydd eich data’n cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint yn benodol er mwyn darparu’r Gwasanaethau Dechrau’n Deg 
a nodir uchod. Mae angen prosesu eich data personol fel rhan o’n Tasg Gyhoeddus a ddiffiniwyd gan Lywodraeth 
Cymru a budd sylweddol y cyhoedd er mwyn cyflwyno rhaglenni Llywodraeth Cymru yn Sir y Fflint. 

Mae’n bosibl y bydd Cyngor Sir y Fflint yn rhannu eich data personol gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 
a fydd yn sicrhau bod y data’n ddienw cyn ei ddefnyddio er mwyn archwilio teuluoedd sydd wedi bod yn derbyn 
gwasanaethau Dechrau’n Deg. Bydd hyn yn gwella gwaith ymchwil a dadansoddi gwasanaethau Dechrau’n Deg, 
ac felly’n llywio penderfyniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae hefyd yn ofynnol i ni anfon data’n ymwneud 
â’r rhaglen at Lywodraeth Cymru, sy’n ariannu Dechrau’n Deg, fodd bynnag, ni fyddant yn derbyn unrhyw wybodaeth 
bersonol amdanoch chi. Defnyddir y data hwn i wella a monitro effaith y Cynllun Dechrau’n Deg. Maent hefyd yn 
cyhoeddi ystadegau am Dechrau’n Deg ar eu gwefan. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data nes y bydd eich plentyn yn troi’n 4 oed, ac am gyfnod o 6 mlynedd yn dilyn 
y dyddiad hwnnw. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw 
adeg, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu ffonio eu llinell 
gymorth ar 0303 123 1113. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr yn prosesu data personol a’ch hawliau, darllenwch eu hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan. Gofynnwch i 
aelod o’r tîm Dechrau’n Deg am gopi papur o’r dogfennau hyn os nad oes gennych chi fynediad i’r we. 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 
Eich gwybodaeth, eich hawliau GIG Cymru 
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Hysbysiad Preifatrwydd 
Cais am Gyllid Cefnogaeth Ychwanegol gan y Gwasanaeth Cyfle Cynnar 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn prosesu’r data rydych chi wedi’i ddarparu fel rhiant / gofalwr yn benodol er 
mwyn penderfynu p’un a yw plentyn yn ymofyn cefnogaeth ychwanegol mewn lleoliad Cyfle Cynnar 
o dan dasg gyhoeddus y cyngor a ragnodir yn Neddf Addysg 1996. Caiff data iechyd eich plentyn ei 
brosesu yn benodol er ‘budd sylweddol i’r cyhoedd’. 

Pan gaiff penderfyniad ei wneud mewn perthynas ag a ddylai plentyn gael mynediad at gefnogaeth 
ychwanegol ar lefel gynhwysol wedi’i thargedu, bydd y cais hwn, ac unrhyw dystiolaeth ategol a 
gyflwynir, yn cael eu trafod gydag aelodau Panel Dirprwyo Cyllid er mwyn gwneud penderfyniad. Mae 
aelodau Panel Dirprwyo Cyllid y Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar a chynrychiolwyr o’r gwasanaethau Cyfle Cynnar, Dechrau’n Deg, 
Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd. 

Os, ar unrhyw bryd, bydd eich plentyn yn cael ei atgyfeirio at y Panel Cymedroli Cyn Ysgol, bydd y 
cynrychiolydd Cyfle Cynnar yn rhannu gwybodaeth gyda’r Panel hwn am gryfderau ac anawsterau eich 
plentyn yn eu lleoliad Cyfle Cynnar. Mae aelodau Panel Cymedroli Cyn Ysgol Sir y Fflint yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r gwasanaethau canlynol: Gwasanaethau Cynhwysiant Ysgolion, Seicoleg Addysgol, 
Therapi Iaith a Lleferydd, Datblygu Cyn Ysgol, Nyrsio Cymunedol, Cyfle Cynnar, Dechrau’n Deg a 
Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd.  Mae hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o ysgolion sy’n 
cynnig darpariaeth arbenigol o fewn Sir y Fflint. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw’r wybodaeth hon hyd ben-blwydd eich plentyn yn 30 oed. 
Os ydych chi’n symud i ardal arall, efallai y bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu â’r Awdurdod Lleol 
newydd. 

Os hoffech chi ddarllen mwy am y ffordd y mae Cyngor Sir y Fflint yn diogelu’ch gwybodaeth, ymwelwch 
â: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 

Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd y mae Cyngor Sir y Fflint wedi defnyddio’r wybodaeth hon, mae modd 
i chi gwyno ar unrhyw adeg drwy ffonio 01352 702802 neu anfon e-bost at dataprotectionofficer@ 
flintshire.gov.uk 

Gallwch hefyd ffonio Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113. 

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw bryd drwy gysylltu â’r Tîm Cyfle Cynnar: 

E-bost: eeadditionalsupport@flintshire.gov.uk 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx
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NODIADAU CANLLAW 

Adran A Rheswm dros wneud y cais hwn (Dewiswch un opsiwn yn unig)  

Bocs 1: Galluogi’r Awdurdod Lleol i benderfynu p’un a yw plentyn yn ymofyn 
cefnogaeth ariannol ychwanegol er mwyn galluog ymyraethau cynnar/wedi’u 
targedu. Unwaith y bydd y ffurflen wedi cael ei chwblhau, dylid ei hanfon dros e-bost 
gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost ar gyfer cymorth Cyfle Cynnar neu Dechrau’n 
Deg, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol. Os nad yw’r gwasanaethau uchod 
yn briodol, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Gofal Plant am ragor o wybodaeth (mae’r 
cyfeiriad e-bost wedi’i nodi yn Adran A). 

NEU 

Bocs 2: Dylid cwblhau’r adran hon os ydych yn hysbysu’r Awdurdod Lleol bod, neu 
ei fod yn debygol bod, gan blentyn sy’n iau nag oedran ysgol gorfodol ADY. Dyma 
fydd man dechrau’r broses penderfyniad ADY a CDU 12 wythnos. 

Prawf Cyntaf o Oes gan y plentyn sydd o dan oedran ysgol gorfodolBenderfynu ar ADY anhawster dysgu neu anabledd (sy’n codi o gyflwrPlant o dan oedran ysgol meddygol neu beidio)? 
Neu a fyddent: 
l pan fydd y plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol, 

pe na bai darpariaeth ddysgu ychwanegol yn caelBYDDAI/BYDDENT ei rhoi ar waith, yn neu’n debygol o gael mwy o(i un neu’r llall) anawsterau o gymharu â’r mwyafrif o’r un oedran, a /Defnyddiwch yr Ail Brawf neu 
l a fyddai gan y plentyn anabledd (o fewn ystyr DeddfOs mai ‘NA’ yw’r ateb, nid Cydraddoldeb 2010) a fyddai’n eu rhwystro neu’n eu oes gan eich plentyn ADY hatal yr unigolyn rhag defnyddio’r cyfleusterau ar gyfer 

addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol 
ar gyfer eraill yr un oed mewn ysgolion prif ffrwd a 
gynhelir? (2.13 Cod ADY Cymru 2021) 

Ail Brawf ar gyfer Ydy’r anhawster dysgu neu anabledd yn galw am
Pennu ADY Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol?

Plant o dan oedran 
ysgol gorfodol Mae DDdY i’r sawl o dan dair oed yn gallu bod mewn 

sawl ffurf; er enghraifft, gwaith grŵp neu gefnogaeth 
unigol – ble mae’n ddarpariaeth addysgol o unrhyw 
fath. 

Gall hyn gynnwys, er enghraifft, darpariaeth addysgol 
Dechrau’n Deg neu iechyd arbenigol, corfforol, 
cyfathrebu neu gefnogaeth synhwyrol. Gall hyn 
ddigwydd mewn lleoliad addysg neu rywle arall. 
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NODIADAU CANLLAW 

Adran B Rhannu gwybodaeth: 

Bydd yn rhaid cael llofnod neu e-bost gan riant/rhieni neu ofalwr/ofalwyr fel 
tystiolaeth o ddealltwriaeth rhiant / rhieni o ddyletswydd a gofyniad y lleoliad i rannu 
gwybodaeth am eu plentyn gyda’r Awdurdod Lleol. 

Dulliau cyfathrebu a ffafrir. 

Adran C Manylion lleoliadau cyn ysgol 

Adran Ch Gwybodaeth a thystiolaeth - defnyddiwch y bocsys cwymp i’ch helpu chi 

Crynodeb o faes/meysydd anghenion posibl y plentyn. 

Crynodeb (rheswm/rhesymau dros dynnu sylw’r Awdurdod Lleol at hyn). 

Dylid cynnwys enw llawn a manylion cyswllt pob gweithiwr proffesiynol perthnasol. 

Yn yr adran hon, a fyddech cystal â chynnwys y dystiolaeth yr ydych wedi’i defnyddio 
fel sail i’ch cais 

Bocs 1: Cefnogaeth ariannol ychwanegol er mwyn galluogi ymyraethau cynnar/ 
wedi’u targedu. 

Bocs 2: Mae gan blentyn, neu mae’n debygol bod gan blentyn, ADY ac rydych yn 
gwneud cais i’r ALl i wneud penderfyniad mewn perthynas â hyn. 

Atodwch y dogfennau a’r adroddiadau mwyaf cyfredol sydd ar gael gennych.  Gellir 
cyflwyno’r rhain yn y bocsys a ddarperir neu gwblhau crynodeb. 

[Sut i gyflwyno dogfen: gwasgwch ‘Insert’ - ‘Object’ - ‘Create from file’ - ‘display as 
icon’ a dewiswch y ddogfen yr hoffech chi ei chyflwyno] 

Adran D Manylion y Sawl sy’n Atgyfeirio 

Dylid ond cwblhau’r adran sydd wedi’i hamlygu mewn lliw os ydych chi’n gwneud 
cais i’r Awdurdod Lleol am benderfyniad ADY, h.y. ‘Opsiwn 2’ yn ‘Adran A’. 
Pwrpas yr adran hon yw helpu i sicrhau bod rhieni’n deall pam bod yr atgyfeiriad 
yn cael ei wneud. Mewn amgylchiadau arbennig, lle mae rhiant yn anghytuno 
â’r atgyfeiriad ac yn gwrthod cytuno i ddarparu caniatâd yn ysgrifenedig neu dros 
e-bost, dylid cysylltu ag EYALNLO ( EYALNLO@flintshire.gov.uk ). 

Adran Dd Hysbysiad Preifatrwydd *Dylai’r rhiant / gofalwr gadw’r hysbysiad preifatrwydd yma 

Os ydych chi’n rhoi gwybod i’r Awdurdod Lleol bod gan blentyn, neu ei fod yn debygol bod gan blentyn, ADY 
(os ydych wedi dewis Opsiwn 2 ac wedi cwblhau’r adrannau sydd wedi’u hamlygu mewn lliw ar y ffurflen hon), 

mae’n rhaid dychwelyd y ffurflen ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol i: EYALNLO@flintshire.gov.uk 
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Proses Hysbysu Cyn Ysgol ADY Cyngor Sir y Fflint 

Cais wedi ei dderbyn am ADY tebygol gan y lleoliad, rhieni/gofalwyr, gweithwyr iechyd 
proffesiynol, eraill  - DECHRAU’R AMSERLEN o’r diwrnod ar ôl derbyn y cais 

Panel ADY Cychwynnol (Dydd Mercher pm) Prif Seicolegydd Addysg,
Seicolegwyr Addysg, Uwch Gynghorydd Dysgu, Swyddog Arweiniol Anghenion

Dysgu Ychwanegol - penderfynu a ddylid BWRW YMLAEN â’r broses IeNa 

Proses yn dod i ben - Cynnig cyfarfod i rieni/gofalwyr i egluro’r broses a hawliau rhieni/ 
hysbysu rhieni/gofalwyr gofalwyr - Awdurdod Lleol yn gofyn am gyngor gan wasanaethau 

a chynnig cyfarfod perthnasol. Unwaith y bydd y wybodaeth hon wedi dod i law... 

Panel Cymedroli Cyn Ysgol (Dydd Mercher am) 
Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol,

Seicolegydd Addysg, cynrychiolwyr o Cyfle Cynnar, Dechrau’n 
Deg, Tîm Datblygu Plant / Swyddog Gofal Plant, Canolfan

Enfys (lleoliad arbenigol), Ysgol Pen Coch (ysgol arbenigol),
gwahoddiad agored i weithwyr iechyd proffesiynol 

Na Oes 

Penderfyniad - A oes gan eich plentyn
unrhyw anghenion dysgu ychwanegol?
Os ‘oes’ penderfynu ar y Ddarpariaeth

Ddysgu Ychwanegol 

Rhieni/gofalwyr yn
cael eu hysbysu o
benderfyniad yr

Awdurdod Lleol, y 
rhesymau dros y 

penderfyniad hwnnw a
chynnig cyfarfod (Cod

11.16 - 11.20) 

Cyfarfod person-ganolog wedi’i drefnu a’i 
fynychu gan Swyddog Arweiniol Anghenion

Dysgu Ychwanegol, y lleoliad, yr holl
asiantaethau cysylltiedig a rhieni/gofalwyr
i drafod penderfyniad yr Awdurdod Lleol 

a’r Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol. Os
anghytundeb, adroddir yn ôl i’r panel 

Cynllun Datblygu Unigol yn cael ei baratoi
a’i gyhoeddi (Cod 11.21 - 11.25) 
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Pecynnau Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

(Helen Sanderson Associates) 

‘Gwerthfawrogiadau’ 
Proffil Un Dudalen 
Proffil Un Dudalen wedi’i Deilwra 
Siart cyfathrebu (rhan 1) 
Siart cyfathrebu (rhan 2) 
Cofnod Dysgu 
4 + 1 cwestiwn 
Yr hyn sy’n gweithio a ddim yn gweithio o safbwyntiau gwahanol 
Cylch Perthynas 
Adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr Unigolyn 
Beth sy’n gwneud diwrnod da/diwrnod drwg? 
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Gwerthfawrogiadau 
Beth mae’n ei wneud 
Nodwch nodweddion, doniau a chryfderau cadarnhaol y plentyn, Dysgwch beth mae eraill yn ei hoffi 
ac yn ei edmygu amdanynt, a’r hyn y maent yn ei werthfawrogi ynddo’i hun. 

Yr hyn yr ydym yn ei hoffi a’i edmygu 

Sgiliau a diddordebau 
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Proffil un dudalen 

Beth mae’n ei wneud 

Yn rhoi crynodeb i ni o: 
Yr hyn y mae eraill yn ei hoffi ac yn ei edmygu am y plentyn 
Beth sy’n bwysig i’r plentyn 
Y ffordd orau i gefnogi’r plentyn 

Llun o blentyn neu 
o rywbeth mae’r 
plentyn yn ei hoffi 

Hoffwch ac edmygu 

Beth sy’n bwysig i… Y ffordd orau i gefnogi 
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Proffil Enw: Dyddiad Geni: Dyddiad 
Ysgrifennwyd: 

Beth mae pobl yn ei hoffi a 
edmygu amdanaf 

Beth sy’n bwysig i mi? 

Beth yw’r ffordd orau o fy nghefnogi? 



   Enghraifft wedi’i haddasu o broffil un dudalen 

(Ar gyfer plentyn sy’n caru anifeiliaid) 

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 
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Siart Cyfathrebu (Rhan 1) 
Beth mae’n ei wneud 
Mae’n rhoi ffordd i ni gofnodi sut mae rhywun yn cyfathrebu trwy eu gweithredoedd, yn ogystal â’u 
geiriau, ac yn disgrifio sut y dylai eraill ymateb. 

Ar y funud hon Pan fydd hyn yn Rydyn ni’n meddwl Mae angen inni 
digwydd ei fod yn golygu wneud hyn 



39 

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 

   

Siart Cyfathrebu (Rhan 2) 
Beth mae’n ei wneud 
Mae’n rhoi ffordd i ni gofnodi sut y gallwn gyfathrebu’n effeithiol gyda’r plentyn. 

Rydyn ni eisiau dweud I wneud hyn rydym Wedi’i helpu / cefnogi gan 
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Log Dysgu 
Beth mae’n ei wneud 
Mae’n rhoi ffordd i ni gofnodi dysgu a gwybodaeth am blentyn er mwyn gwella’n barhaus sut rydym yn 
darparu dysgu a chymorth personol. 

Dyddiad Beth wnaeth y 
plentyn? 

Pwy oedd yno? Beth ddysgoch 
chi am yr hyn a 

weithiodd yn dda? 

Beth ddysgoch 
chi am yr hyn na 

weithiodd? 

Beth mae hyn yn
barhau i wneud n

 ei olygu bod ang
eu wneud yn wah

en i ni 
anol? 
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4 + 1 cwestiwn 
Beth mae’n ei wneud 
Mae hyn yn ein helpu i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd a’r hyn a ddysgwyd mewn perthynas 
ag unrhyw sefyllfa. Mae’n ein helpu i gydnabod yr hyn sydd wedi bod yn gweithio’n dda, yn ogystal â 
darparu trafodaeth am unrhyw bryderon neu faterion ac yna i gynllun gweithredu. 

Beth ydyn ni wedi’i ddysgu?Beth ydym wedi ceisio? 

Beth ydyn ni’n falch ohono? Beth ydyn ni’n poeni amdano 

Beth sydd angen i ni ei wneud nesaf? 



 

                                             Beth sy’n gweithio? 

Plen

Beth sydd ddim yn gweithio? 

tyn 

Teulu 

Y gosodiad 

Gweithio a pheidio â gweithio o wahanol safbwyntiau 
Beth mae’n ei wneud 
Yn nodi beth sy’n gweithio’n dda a lle mae angen i bethau fod yn wahanol (ddim yn gweithio) trwy 
edrych ar fater o wahanol safbwyntiau. 

Mae’n rhoi cipolwg i ni o sut mae pethau ar hyn o bryd, yn gyfle i gydnabod beth sy’n gweithio’n dda, 
ac i dynnu sylw at yr hyn sydd angen bod yn wahanol er mwyn adeiladu ar gamau gweithredu. 

✔ ✘ 

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 
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Cylch perthynas 
Beth mae’n ei wneud 
Mae hwn yn rhoi crynodeb gweledol i ni o bwy sy’n bwysig ym mywyd y plentyn. Mae’n ffordd o ddeall 
nifer, dyfnder a lledaeniad y perthnasoedd sydd gan blentyn, ac yna meddwl sut i gryfhau perthnasoedd 
sy’n bodoli eisoes a datblygu rhai newydd. 

Mwyaf pwysig 

pobl yn fy mywyd 

Pobl bwysig yn fy mywyd 

Pobl eraill yn fy mywyd 
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Pwy sydd yma? Yr hyn yr ydym yn 
gwerthfawrogi amdano 

Cynnydd ar gamau 
gweithredu 

Pwysig nawr Pwysig yn y 
dyfodol 

Sut orau i gefnogi Cwestiynau i’w 
hateb 

Gweithio Dim yn gweithio 

Safbwynt y Plentyn 

Teulu 

Y gosodiad 

Eraill 

                            Canlyniad    Gweithredoedd 

Gweithio 

Dim yn gweithio 

Pwysig yn y 
dyfodol 

Cwestiynau i 
ateb 

Adolygiadau Person-Ganolog 
Beth mae’n ei wneud 
Mae hon yn ffordd o ddysgu neu ddiweddaru’r hyn sy’n bwysig i’r disgybl ac ar ei gyfer, ynghyd â’r bobl 
sy’n bwysig ym mywyd y plentyn. 

Mae’r broses yn cynnwys edrych ar yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio o safbwynt y 
plentyn, y teulu a safbwynt y lleoliad. Cytunir ar ganlyniadau a chamau gweithredu i adeiladu ar yr hyn 
sy’n gweithio a newid yr hyn nad yw’n gweithio. 
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Beth syn’n gwneud diwrnod da/diwrnod gwael? 

Diwrnod da Diwrnod gwael 
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Dalen Adlewyrchu ar Ymarfer 
Enw’r Plentyn: Enw Lleoliad: Dyddiad: 

Prif faes pryder: 

Dyddiad gweithredu Strategaethau/ymyriadau a 
weithredwyd 

Adlewyrchiad ar gynnydd 
y plentyn 

Dyddiad 
adlewyrchu 
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Gwybodaeth ategol y dylai lleoliadau ei gynnwys tra’n cyflwyno’r 
‘Ffurflen Gais Cyn Ysgol’ – ‘Dewis 3 yn unig h.y. ‘I hysbysu’r Aw-
durdod Lleol ei bod yn bosibl bod gan blentyn Anghenion Dysgu 
Ychwanegol sydd angen Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol’. 

• Dyddiadau’r pryderon cyntaf a digwyddiadau mawr megis atgyfeiriadau at asiantaethau allanol/ 
canlyniadau asesiad ac ati. 

• Arsylwadau a chanlyniadau 
• Barn y rhieni 
• Barn y plant 
• Cofnod o bresenoldeb 
• Adroddiadau iechyd a thargedau a osodwyd a’u hadolygu ac ati. 
• SOGS / Proffilio Blynyddoedd Cynnar / asesiadau datblygiadol 
• Proffiliau Un Dudalen yn cynnwys Proffiliau Un Dudalen sydd wedi’u hadolygu. 
• Tystiolaeth gynhwysfawr o fonitro’r hyn mae’r lleoliad wedi’i wneud i fodloni anghenion y plentyn a’r 

canlyniadau 
• Defnyddio Pecynnau Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
• Cofnodion cyfarfodydd. 



   

Dogfennau/adnoddau/dolenni defnyddiol 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/210326-cod-anghenion-dysgu-
ychwanegol-cymru-2021.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/210326-cod-anghenion-dysgu-
ychwanegol-cymru-2021.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/llawlyfr-proffil-y-cyfnod-sylfaen-diwygiwyd-
medi-2017.pdf 

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/llawlyfr-proffil-y-cyfnod-sylfaen-diwygiwyd
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/210326-cod-anghenion-dysgu
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/210326-cod-anghenion-dysgu


 

  

Dogfennau/adnoddau/dolenni defnyddiol 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon. 
co.uk%2FIntroduction-Foundation-Amanda-Thomas-Alyson%2Fdp%2F1474264271&psi 
g=AOvVaw3MPcbvCTYzc9SLdxg-s-_h&ust=1634029977527000&source=images&cd=vf-
e&ved=0CAkQjhxqFwoTCIjS1IOCwvMCFQAAAAAdAAAAABAO 

https://www.earlyyears.wales/cy/arolygiaeth-gofal-cymru 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-01/ymarfer-sy-n-canolbwyntio-ar-unigolion-
mewn-addysg-canllaw-ar-gyfer-blynyddoedd-cynnar-ysgolion-a-cholegau-yng-nghymru.pdf 

Clip animeiddiedig proffil un dudalen - https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44 

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 
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https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-01/ymarfer-sy-n-canolbwyntio-ar-unigolion
https://www.earlyyears.wales/cy/arolygiaeth-gofal-cymru
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon


 

  
 

 

Dogfennau/adnoddau/dolenni defnyddiol 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/pecyn-cymorth-adolygiadau-sy-n-
canolbwyntio-ar-unigolion.pdf 
https://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diversecymru.org.uk%2Fprotected-ch 
aracteristics%2F&psig=AOvVaw0mtni5UBNOAUXrUYt_                                                                                       X3Ub&ust=1634032672594000&source=im-
ages&cd=vfe&ved=2ahUKEwj38qOZjMLzAhVLihoKHdT7AmUQr4kDegUIARCyAQ 

I gefnogi/datblygu Sgiliau Cyfathrebu a Rhyngweithio 

• https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/professionals/resources/ 
• https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/parents/resources/ 
• https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/professionals/professionals-faqs/ 
• Rhowch Amser https://gov.wales/parenting-give-it-time/your-childs-development 
• https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo 
• https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo 
• Tiny Happy People https://www.bbc.co.uk/tiny-happy-people 
• https://llyw.cymru/siarad-gyda-fi-cynllun-cyflawni-ar-gyfer-lleferydd-iaith-chyfathrebu 
• https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/ 

social-stories-and-comic-strip-coversations 
• https://bcuhb.nhs.wales/services/health-services1/services1/services/speech-and-language-

therapy/links 
• ASD Cymru https://autismwales.org/cy/ 
• National Autistic Society https://www.autism.org.uk/ 
• SPACE4AUTISM (parent support)  https://space4autism.com/ 
• May I Join You video link https://www.youtube.com/watch?v=_Lz4xoIW5TM 
• https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years  

Arfer Cynhwysol a Map Darpariaeth Anghenion Dysgu y Blynyddoedd Cynnar 
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https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years
https://www.youtube.com/watch?v=_Lz4xoIW5TM
https://space4autism.com
https://www.autism.org.uk
https://autismwales.org/cy
https://bcuhb.nhs.wales/services/health-services1/services1/services/speech-and-language
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools
https://llyw.cymru/siarad-gyda-fi-cynllun-cyflawni-ar-gyfer-lleferydd-iaith-chyfathrebu
https://www.bbc.co.uk/tiny-happy-people
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://gov.wales/parenting-give-it-time/your-childs-development
https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/professionals/professionals-faqs
https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/parents/resources
https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/professionals/resources
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diversecymru.org.uk%2Fprotected-ch
https://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/pecyn-cymorth-adolygiadau-sy-n
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Dogfennau/adnoddau/dolenni defnyddiol 

I gefnogi/datblygu Sgiliau Corfforol 

• Tummy Time https://www.bbc.co.uk/tiny-happy-people/what-is-tummy-time/zm2wrj6?utm_ 
source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tummy-time 

• https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years 
• https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack. 

pdf?m=637127170869570000 
• https://www.notimeforflashcards.com/category/activities-for-1-3-year-olds 

I gefnogi/datblygu Sgiliau Synhwyraidd 

• https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack. 
pdf?m=637127170869570000 

I gefnogi/datblygu Sgiliau Gwybyddiaeth a Dysgu 

• https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years 
• https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack. 

pdf?m=637127170869570000 

I gefnogi/datblygu Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol a Meddwl 

• https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years 

https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years
https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack
https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years
https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack
https://www.notimeforflashcards.com/category/activities-for-1-3-year-olds
https://www.wiltshire.gov.uk/media/2347/SPARK-EY-pack/pdf/Sparkey-pack
https://www.twinkl.co.uk/resources/home-early-years
https://www.bbc.co.uk/tiny-happy-people/what-is-tummy-time/zm2wrj6?utm
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