Eich hawl roi sylwadau,
i ganmol ac i gwyno
Canllaw i bobl ifanc

Dywedwch wrthym beth rydych yn ei feddwl
am y Gwasanaethau Cymdeithasol neu pam
rydych yn anhapus, ac fe wnawn ni wrando.
Os ydych chi’n berson ifanc sy’n derbyn gofal,
sydd wedi gadael gofal neu’n cael gwasanaeth
gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae gennych
hawl i roi sylwadau, i ganmol neu i gwyno am y
gwasanaethau a gewch gennym ni.
Oes angen cymorth arnoch i roi’ch sylwadau?
Mae nifer o bobl a fydd yn gallu’ch helpu chi i roi
sylwadau, i ganmol neu i gwyno. Gallwch ofyn
i rywun rydych yn ymddiried ynddo, fel rhiant,
perthynas neu ofalwr.
Gwasanaeth di-dâl, cyfrinachol y Tros Gynnal
Plant i’ch helpu chi i leisio barn yma yn Sir y Fflint.
Mae’n cynnig eiriolwyr annibynnol sy’n gallu rhoi
cyngor a chymorth i chi ar adegau pwysig yn ystod
eich bywyd.
Dyma sut i gysylltu â nhw:
Rhad ffôn: 0800 111 6880

Complaints Officer
Social Services Department
County Hall Mold
Flintshire CH7 6ND
Telephone: 01352 702623 or 702668
Email: myview@flintshire.gov.uk

E-bost:
northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
Neu, gallwch gysylltu â Chomisiynydd
Plant Cymru:
Rhif ffôn: 01492 523333
E-bost: post@childcomwales.org.uk

Cwyno
Byddwn bob amser yn gwrando ar yr hyn y bydd
pobl yn ei ddweud wrthym er mwyn i ni gymryd
unrhyw gamau angenrheidiol. Os nad ydych yn
fodlon â’r gwasanaeth a gewch gennym, mae
angen i ni wybod er mwyn ceisio gwella pethau.
Gallwch:
•	Siarad â’r person rydych yn anhapus ag o
neu hi neu siarad â’r rheolwr
•

Cysylltu â’r Swyddog Cwynion

•

Cysylltu â Tros Gynnal Plant neu’r
Comisiynydd Plant.

Byddwn yn cymryd eich cwyn o ddifrif.
Cewch gyfle i drafod eich cwyn gyda Rheolwr
– naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Bydd
eich eiriolwr yn ymuno â chi. Bydd pob ymdrech
yn cael ei wneud i ddatrys y problemau. Ar ôl i chi
a’r Rheolwr gytuno ar y ffordd y caiff eich cwyn
ei datrys, bydd yn ysgrifennu atoch cyn pen 5
diwrnod gwaith. Os ydych yn dal yn anhapus,
bydd y Swyddog Cwynion yn esbonio sut y
gallwch fynd â’ch cwyn ymhellach.
Canmol
Byddem yn hoffi clywed gennych hefyd os ydych
yn fodlon â’r cymorth a’r gefnogaeth a gawsoch.
Gallwch wneud hyn drwy siarad â’r Gweithiwr
Cymdeithasol, eich Gofalwr Maeth neu, os ydych
wedi gadael gofal, eich Cynghorydd Arbennig.
Mae’n bwysig ein bod yn clywed am unrhyw waith
da y bydd rhywun wedi’i wneud er mwyn ein helpu
i wella pethau i bobl ifanc eraill hefyd. Gallwch
anfon e-bost, ffonio neu ysgrifennu at y Swyddog
Cwynion a fydd yn gwneud yn siŵr bod y Rheolwyr
a’r Cynghorwyr hefyd yn cael eich sylwadau.

