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Cefnogi Dysgwyr sy'n Agored i Niwed yn RhCT 

 
1. Cyflwyniad 

 
Mae'r canllaw yma'n nodi dull amlasiantaethol o gefnogi dysgwyr sy'n agored i 
niwed, a blaenoriaethu'r rhai mwyaf agored i niwed sydd, o bosibl, angen 
mynediad at ddarpariaeth mewn canolfan. Cytunwyd ar y dull yma rhwng 
adrannau Addysg a Gwasanaethau i Blant. 
 

2. Diffiniad o Ddysgwyr sy'n Agored i Niwed 
 
At ddibenion darpariaeth yn y Ganolfan, mae dysgwyr agored i niwed yn 
cynnwys: 
• Plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 
• Plant sydd angen gofal a chefnogaeth gan weithiwr cymdeithasol wedi'i 

ddyrannu 
• Plant sy'n derbyn gofal 
• Cynhalwyr ifainc; a 
• Plant â datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) 

 
 Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd plant sydd mewn perygl  o fod angen    
           gofal a chefnogaeth hefyd yn cael eu hystyried. Byddai hyn yn gofyn am  
           gytundeb a thrafodaeth ar y cyd rhwng adrannau Addysg a Gwasanaethau i    
           Blant. 
 

3. Cefnogaeth i ddysgwyr sy'n agored i niwed 
 
Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, y flaenoriaeth gyfredol yw lleihau cyswllt 
cymdeithasol yn sylweddol a lleihau trosglwyddiad COVID-19 wrth barhau i 
ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr sy'n agored i niwed. Mae canllawiau 
Llywodraeth Cymru yn pwysleisio y dylai teuluoedd, yn y mwyafrif o achosion, 
ofalu am eu plant yn y cartref, a dylai ysgolion ddarparu cefnogaeth o bell, gan 
weithio gydag asiantaethau eraill lle bo angen.  
 
Yn achos y plant agored i niwed hynny sydd ddim yn defnyddio'r ddarpariaeth 
yn y canolfannau, mae'n hanfodol bod ysgolion yn cadw mewn cysylltiad â'r 
teuluoedd. Rhaid i ysgolion: 
 

• Cadw mewn cysylltiad â phlant a theuluoedd sy'n agored i niwed o leiaf 
unwaith yr wythnos trwy e-bost, ffôn neu ddulliau cyfathrebu eraill sy'n 
cael eu defnyddio gan yr ysgol fel DoJo; Ar gyfer y plant a'r teuluoedd mwyaf 
agored i niwed, bydd angen cyswllt amlach yn unol â sgôr CAG yr ysgol o'u 
hanghenion lles. Dylai hyn fod o leiaf bob yn ail ddiwrnod ar gyfer y 
teuluoedd sydd yn y categori risg uchaf oni bai bod Gwasanaethau i 
Blant yn cytuno yn wahanol; 
 

• Monitro lles dysgwyr sy'n agored i niwed a'u teuluoedd ac uwchgyfeirio 
unrhyw bryderon ynghylch diogelu yn unol â pholisïau y cytunwyd arnyn 
nhw'n lleol.  
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4. Dull amlasiantaethol o flaenoriaethu lleoliadau yn y Ganolfan 

 
Mae'n hanfodol ein bod ni'n cadw'r lleoedd gofal plant ar gyfer rhieni/cynhalwyr 
cymwys a'r plant mwyaf agored i niwed. Mae blaenoriaeth wedi cael ei rhoi i 
blant sy'n derbyn gofal, plant ar y gofrestr amddiffyn plant, cynhalwyr ifainc, 
disgyblion sydd angen gofal a chefnogaeth gan weithiwr cymdeithasol a phlant 
sydd â datganiad o AAA. Yn gyffredinol, bydd cymhwysedd ar gyfer lleoliad yn 
dod o fewn dau gategori, yn seiliedig ar yr ystyriaethau canlynol: 
 

• Plant sy'n Derbyn Gofal, plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant neu sydd â 
Chynllun Gofal a Chefnogaeth (CASP) sydd wedi cael eu rhoi yn y categori 
blaenoriaeth uchel ar sail gofal cymdeithasol gan Wasanaethau i Blant, a 
chynhalwyr ifainc; 

• Plant â datganiadau o AAA y mae ysgolion/Gwasanaethau Addysg wedi eu 
rhoi yn y categori blaenoriaeth uchel ar sail rhesymau 
addysgol/datblygiadol. 

 
Plant sydd wedi cael eu rhoi yn y categori blaenoriaeth uchel gan yr adran 
Gwasanaethau i Blant ar gyfer derbyn cefnogaeth yn y Ganolfan: 
 
Bydd y plant yma'n cael eu cofnodi ar Restr Ganolog yr adran Gwasanaethau i 
Blant o blant sy'n agored i niwed. Bydd yr adran Gwasanaethau i Blant yn 
cynnal rôl gyswllt arweiniol â phob teulu ar y rhestr at ddibenion gofal 
cymdeithasol. Er hynny, cyfrifoldeb yr ysgol fydd cysylltu â'r teuluoedd o leiaf 
unwaith yr wythnos mewn perthynas â pharhad dysgu. I rai teuluoedd, lle mae'r 
risgiau'n uchel efallai bydd angen cyswllt dyddiol ond dylid penderfynu hyn ar 
sail asesiadau risg a barn broffesiynol. Yn ddelfrydol dylid ceisio cytundeb 
amlasiantaethol i gytuno ar lefel y cyswllt sy'n ofynnol. Bydd y rhestr yn cael ei 
hadolygu a’i diwygio gan yr adran Gwasanaethau i Blant bob pythefnos. Bydd 
y garfan Data Addysg yn llunio rhestrau unigol ar gyfer ysgolion/canolfannau er 
mwyn darparu gwybodaeth wedi’i diweddaru ynghylch unrhyw 
anghenion/risgiau newidiol ac olrhain plant. 
 
Plant a nodwyd gan ysgolion/Gwasanaethau Addysg yn flaenoriaeth 
uchel ar gyfer cyswllt rheolaidd: 
 
Bydd y plant yma'n cael eu cofnodi ar systemau yn yr ysgol o ran ffactorau sy'n 
eu gwneud yn agored i niwed a'r wybodaeth sydd gan yr ysgol. Cyfrifoldeb 
ysgolion fydd cadw mewn cysylltiad â disgyblion y nodwyd bod angen cymorth 
arnyn nhw. Bydd amlder y cyswllt yn seiliedig ar yr ystod o wybodaeth sy'n cael 
ei chadw am y plentyn a'i sgôr CAG. Serch hynny, mae'n cael ei argymell bod 
yr ysgol yn cysylltu â'r plentyn/teulu o leiaf unwaith yr wythnos ac, o bosibl, bob 
dydd yn yr achosion sydd â'r mwyaf o risg.  
 
Mae proses amlasiantaeth wedi'i sefydlu ar gyfer achosion lle mae'r ysgol yn 
methu â chysylltu â phlant/teuluoedd sydd wedi'u nodi. Bydd hyn yn galluogi 
ysgolion ac asiantaethau perthnasol eraill i weithredu'n gyflym i fynd i'r afael ag 
unrhyw bryderon o ran lles neu ddiogelu. Mae trosolwg o'r broses yn Atodiad 1 



 

4 
 

ac mae'r ffurflen atgyfeirio sydd angen ei llenwi a'i hanfon at 
Presenoldeballes@rctcbc.gov.uk yn Atodiad 2. 
 
Sylwch: mae'n ofynnol i ysgolion gadw cofnodion o'r holl gyswllt â dysgwyr 
sy'n agored i niwed a'u teuluoedd. Bydd angen cyflwyno gwybodaeth ynghylch 
amlder cyswllt â dysgwyr agored i niwed mewn ffurflenni data i'r awdurdod lleol.  

 
5. Y broses ar gyfer derbyn/cofrestru 

 
Ar gyfer plant sy'n agored i niwed sydd wedi cael eu hystyried yn gymwys i gael 
lleoliad mewn canolfan gan yr adran Gwasanaethau i Blant, bydd y gweithiwr 
cymdeithasol yn cefnogi rhieni/cynhalwyr i wneud cais ar-lein am ofal plant brys 
yn unol â phroses ymgeisio sefydledig RhCT ar wefan y Cyngor.  
 
Pan fydd ysgol neu'r Gwasanaeth Addysg wedi nodi y byddai plentyn/teulu yn 
elwa o ofal plant brys, mae rhieni yn cael eu hannog i wneud cais gan 
ddefnyddio'r broses uchod.  
 
Mae modd i rieni neu gynhalwyr hefyd wneud cais am ofal plant brys mewn 
canolfan yn annibynnol o'r broses uchod. Bydd y ceisiadau yma'n cael eu 
hadolygu gan Wasanaethau Addysg ac ysgolion o ran cymhwysedd.  
 
Does dim angen i blant sy'n agored i niwed a phlant sy'n mynd i ysgolion 
arbennig sy'n mynychu lleoliadau gofal plant brys ail-ymgeisio'n wythnosol.  
Unwaith mae plentyn sy'n agored i niwed yn cael lle, bydd y lle hwnnw'n parhau; 
fodd bynnag, rhaid i riant/cynhaliwr a gweithiwr cymdeithasol y plentyn sy'n 
agored i niwed anfon e-bost at CynllunioYsgolion@rhondda-cynon-taf.gov.uk 
oes does dim angen y lle mwyach. Yn yr un modd, os oes gan ysgolion 
bryderon mewn perthynas â manteisio ar leoliadau gofal plant, dylen nhw godi'r 
pryderon yma gydag arweinydd penodedig yr awdurdod lleol.  
 
Mae modd i rieni, cynhalwyr a gweithwyr cymdeithasol sydd ddim yn 
defnyddio darpariaeth gofal plant brys ar hyn o bryd wneud cais ar wefan y 
Cyngor neu drwy anfon e-bost at CynllunioYsgolion@rhondda-cynon-
taf.gov.uk 
 
Mae'n ofynnol i rieni/cynhalwyr fynd i'r ddarpariaeth yn y ganolfan i gofrestru eu 
plentyn ar y diwrnod cyntaf. Yn achos plant sy'n defnyddio'r gwasanaeth tacsi, 
bydd angen i weithiwr cymdeithasol lenwi'r ffurflen gofrestru ymlaen llaw. Rhaid 
cydymffurfio. 
 
Edrychwch ar ganllawiau'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth.  

 
6. Methu â mynychu'r ddarpariaeth mewn canolfannau 

 
Os bydd plentyn ar Restr yr adran Gwasanaethau i Blant o blant sy'n agored i 
niwed wedi gwneud cais am le mewn darpariaeth mewn canolfan ond yn methu 
â mynychu ei leoliad, bydd y ganolfan yn cysylltu'n syth â'r rhiant neu'r cynhaliwr 
yn y lle cyntaf i sefydlu'r rheswm dros beidio â mynychu. Dylid dilyn hyn gyda 
chysylltiad â'r gweithiwr cymdeithasol priodol erbyn 10am ar ddiwrnod cyntaf yr 

mailto:aws@rctcbc.gov.uk
mailto:schoolplanning@rctcbc.gov.uk
mailto:schoolplanning@rctcbc.gov.uk
mailto:schoolplanning@rctcbc.gov.uk
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absenoldeb trwy alwad ffôn ac e-bost. Yn ogystal â hyn, dylid anfon e-bost at y 
Garfan Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (CarfanGCC@rctcbc.gov.uk). 
 
Bydd rhestr o blant sy'n agored i niwed sydd heb fynychu eu lleoliad yn y 
ganolfan yn cael ei hanfon at yr adran Gwasanaethau i Blant yn ddyddiol. Bydd 
yn ofynnol i'r adrannau Addysg a Gwasanaethau i Blant a'r ysgol fod mewn 
cysylltiad yn rheolaidd i fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n peri pryder ac i 
ddatrys problemau. Bydd Gwasanaethau i Blant yn rhoi gwybod i'r garfan 
cynllunio ysgolion os dydy'r plentyn ddim angen y lleoliad bellach. Os bydd hyn 
yn digwydd, bydd y garfan cynllunio ysgolion yn rhoi gwybod i'r Uned 
Trafnidiaeth Integredig i roi'r gorau i drefniadau trafnidiaeth.  
 
Ar gyfer plant sydd ddim ar restr Gwasanaethau i Blant o blant sy'n agored i 
niwed, mae ysgolion yn cael eu cynghori i ddilyn y broses sy'n cael ei hamlinellu 
yn Atodiad 1. 
 

7. Y Broses Uwchgyfeirio 
 
Pan fo gan ysgolion ymholiadau neu bryderon penodol am blant ar restr 
Gwasanaethau i Blant o blant sy'n agored i niwed ar gyfer y ddarpariaeth mewn 
canolfannau neu mewn perthynas â cheisiadau am blant eraill sydd mewn 
cysylltiad â Gwasanaethau i Blant, dylen nhw gyfeirio eu hymholiadau at y 
garfan GCC (Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth) drwy e-bostio 
CarfanGCC@rctcbc.gov.uk 
 
Mewn achosion lle mae ysgol yn teimlo dydy mater ddim wedi'i ddatrys trwy 
gyswllt â'r garfan GCC, mae modd uwchgyfeirio'r pryderon i Ceri Jones, 
Pennaeth y Gwasanaethau Cynhwysiant a Mynediad drwy e-bostio 
CynaMyn@rhondda-cynon-taf.gov.uk  
 
Ar gyfer ymholiadau neu bryderon eraill ynghylch plant sydd ddim ar y rhestr 
Gwasanaethau i Blant, cynghorir ysgolion i gysylltu â'u Harweinydd Canolfan 
Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. (Gweler Canllawiau RhCT ar gyfer rheoli gofal 
plant brys yn y ganolfan yn effeithiol am fanylion cyswllt.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/davieg13/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E0GNYK9F/IAA%20Team@rctcbc.gov.uk
file:///C:/Users/davieg13/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E0GNYK9F/IAA%20Team@rctcbc.gov.uk
mailto:A&IService@rctcbc.gov.uk


 

6 
 

Atodiad 1 
 

Cymorth i Ddysgwyr sy'n Agored i Niwed

Disgyblion ar Restr Gwasanaethau i Blant o Blant sy'n Agored i Niwed: Bydd Gwasanaethau i Blant yn cadw 
cyswllt arweiniol â phob teulu ar y rhestr yma at ddibenion gofal cymdeithasol. Dylai ysgolion gysylltu o leiaf 
unwaith yr wythnos â dysgwyr risg uchel. O bosibl bydd angen cysylltu'n ddyddiol.  Bydd amlder y cyswllt yn cael ei 
lywio gan drafodaeth amlasiantaethol lle bo hynny'n bosibl.

Ddim ar Restr Gwasanaethau i Blant o Blant sy'n Agored i Niwed: Mae'r ysgol yn cadw mewn cysylltiad â 
disgyblion y maen nhw'n eu nodi sydd angen cefnogaeth ac yn pennu amlder y cyswllt sydd ei angen yn seiliedig ar 

yr ystod o wybodaeth sydd gan yr ysgol am y disgybl a'i sgôr CAG. Fel canllaw, dylai cyswllt fod o leiaf bob yn ail 
ddiwrnod ar gyfer teuluoedd risg uchel ac o leiaf unwaith yr wythnos ar gyfer disgyblion sy'n llai agored i niwed oni 

bai bod cytundeb amlasiantaethol yn nodi bod angen cyswllt amlach/llai aml.

A yw'r ysgol wedi gallu cysylltu â 
disgyblion a nodwyd ar ôl 3 ymgais (3 

diwrnod gwahanol)?

Unrhyw bryderon o 
ran diogelu?

Yr ysgol yn gwneud atgyfeiriad 
brys i'r Gwasanaeth Mynychu'r 
Ysgol a Lles.

Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a 
Lles yn cysylltu â'r Garfan 

Asesu, Broceriaeth ac Adolygu 
Ar hyn o bryd, a yw'r plentyn yn 

cael sylw'r Gwasanaethau i 
Blant (Carfan Ymholi ac Asesu, 

II, Carfan Plant Anabl, 
Gwasanaeth Teuluoedd 
Cydnerth, Gwasanaeth 

Ymgysylltu a Chyfranogiad 
Ieuenctid)?

Yr ysgol yn dilyn 
gweithdrefnau 

diogelu arferol ac yn 
cofnodi 

gweithredoedd gan 
ddilyn 

mecanweithiau 
arferol.

Cofnodi'r 
cyswllt ar y 

System Rheoli 
Gwybodaeth 

Ysgolion

Y Gwasanaeth Mynychu'r 
Ysgol a Lles yn cysylltu â'r 
teulu.  A wnaed cyswllt?

Rhoi gwybod 
i r ysgol

Ydy

Oes

Nac oes
Nac ydy

Gweithiwr 
Cymdeithasol / 

Gweithiwr Allweddol 
yn cysylltu â r teulu. A 

wnaed cyswllt?

Camau pellach i'w cymryd gan y 
Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles 

ac uwchgyfeirio i 101 os na cheir 
ymateb. Y Gwasanaeth Mynychu'r 

Ysgol a Lles yn rhoi gwybod i'r ysgol 
am y canlyniad.

Y 
gwasanaeth 

a'r ysgol 
wedi cael 
gwybod

Camau pellach i'w 
cymryd gan y 

Gwasnaethau i Blant. 
Rhoi gwybod i'r 

Gwasanaeth 
Mynychu'r Ysgol a Lles 

a'r ysgol.

Ydy Nac ydyNadoDo

Oes

Nac oes
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Atodiad 2 
Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles 

Ffurflen Atgyfeirio Brys 
 

 

  

FFURFLEN ATGYFEIRIO BRYS 
EMERGENCY REFERRAL FORM 

 
 Llenwch bob adran fel y nodir/Please complete all sections as stated   

 
FFURFLEN I'W DEFNYDDIO YN YSTOD CYFNOD CAU YSGOLION OHERWYDD COVID-19 

YN UNIG 
FORM ONLY TO BE USED DURING SCHOOL CLOSURE DUE TO COVID-19 

 

 

Dyddiad Atgyfeirio/Date of Referral: 
 

       

 

Dangosydd lliw proffilio bregusrwydd /  
Vulnerability profiling colour indicator  
 
Rhowch fanylion- (C.A.G.) Ysgol i 
gwblhau/ 
Please specify – (R.A.G.) School to 
complete 

COCH/ 
RED  

AMBR/ 
AMBER 

GWYRDD/ 
GREEN 
 

GWYN/ 
WHITE 
 

Dd/B / n/a: 
Cyfnod 
Sylfaen/ 
Foundation 
Phase 

     

Ysgol/School:  
neu/or 
Maes gwasanaeth/Service area: 

Pennaeth/Headteacher 
neu/or 
Statws proffesiynol/Professional status: 

 
 

 

Atgyfeiriwyd gan/Referral made by: Swydd/Position: 

           
      

 

Ysgolion Blaenorol  
 
 Previous Schools:  

Dyddiad gadael yr ysgol flaenorol  
 
Previous school end date: 
 

Dyddiad derbyn i'r 
ysgol bresennol  
 
Date of admission to 
current school: 

   

1.   Manylion personol y disgybl/Pupil personal details: 

Enw(au) 
Cyntaf/Forename(s): 
 

 
Cyfenw/Surname: 
 

 

Dyddiad geni/  Rhyw/Gender:  
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Date of birth: 
 

 

Cyfeiriad/ 
Address: 

 

Dosb/ 
Reg: 

 Bl/Year:  

Yn gymwys i 
dderbyn Cinio 
Ysgol am 
Ddim/Eligible for 
FSM  

 

Brodyr a Chwiorydd/Siblings: 
      
 

 

2.    Sefyllfa Bresennol/Current Circumstances: 
           

 

 
Ar y Gofrestr Amddiffyn Plant/Child 
Protection Register  
       

 Dan ofal ALl/In LA Care      

Young carer/ 
Cynhaliwr ifanc    

 

 
Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid/Youth Offending Service 
  

 

 
Rhiant wedi’i garcharu/Parent in prison 

  

 
 

Statws 
AAA/SEN 
status: 
 

 
Math o AAA / 
SEN/Need type: 
 

 

 
 

3.  Manylion Rhieni/Parental Details  

 
Enw’r rhiant/gwarcheidwad/Name of parent/guardian 
 

 

 
Yr un cyfeiriad â'r 
plentyn? 
  
Same address as child? 
 
 

 

Cyfeiriad gwahanol (nodwch)  
 
Different address (please 
specify)  

 
 
 
 
 

 
Rhif ffôn/Telephone no: 
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Math o berthynas (rhiant/mam-gu/tad-cu ayyb)/Relationship 
type (parent, grandparent etc): 

 

 

Enw’r rhiant/gwarcheidwad/Name of parent/guardian: 
 

 

Yr un cyfeiriad â'r 
plentyn? 
Same address as 
child? 

 

 

 

Cyfeiriad gwahanol (nodwch)  
Different address (please 

specify) 

 
 
 
 
 

Rhif ffôn/Telephone no: 
 

Math o berthynas (rhiant/mam-gu/tad-cu ayyb) /  
Relationship Type: (parent, grandparent etc): 

 

 
4.    Nodwch a yw'r disgybl yn hysbys i Wasanaethau i Blant, Gwasanaeth Teuluoedd         
       Cydnerth neu unrhyw un o'r gwasanaethau wedi'u nodi isod: 
 
       Please state if the pupil is known to Children Services, Resilient Families  
       or any other of the Services below: 
 
                                                                        
 

 

 
 
 
 
Asiantaethau 
eraill sy'n rhan 
o’r achos   
 
Other 
Agencies 
Involved 
 

Gwasanaethau i Blant  
 
Children Services 
 
 
 

 

Gweithiwr Allweddol 
Teuluoedd Cydnerth: 
 
Resilient Families 
Keyworker: 
 

 

Gweithiwr 
Allweddol 
Cwnsela yn 
yr Ysgol: 
 
School 
Counselling 
Keyworker: 
 

 

Gweithiwr Allweddol  
Cymorth Cynnal 
Ymddygiad: 
 
Behaviour Support 
Keyworker: 
 

 

Gweithiwr Allweddol 
y Gwasanaeth 
Gweinyddu 
Anghenion Addysgol 
Arbennig: 
 
SENAS Keyworker: 
 

 

Gweithiwr 
Allweddol 
Nyrs yr 
ysgol: 
 
School Nurse 
Key worker: 
 

 

Gweithiwr Allweddol y 
Blynyddoedd 
Cynnar/Dechrau'n 
Deg: 
 
Early Years/Flying 
Start Keyworker: 
 
 

 

Gweithiwr Cymorth 
Carfan Plant Anabl: 
 
Disabled Children’s 
Team Keyworker: 
 

 

Gweithiwr 
Allweddol 
PLACE/Ymba
rel: 
 
PLACE/Ymba
rel 
Keyworker: 
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Gweithiwr Allweddol y 
Gwasanaeth Iechyd y 
Meddwl i Blant a Phobl 
Ifainc: 
 
Child & Adolescent 
Mental Health Service 
Keyworker: 

 

Gweithiwr Allweddol 
y Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg: 
 
Education & Child 
Psychology Service 
Keyworker: 
 

 

 
Gweithiwr 
Allweddol 
Cymorth 
Dysgu: 
 
Learning 
Support 
Keyworker: 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Arall (nodwch)/Other  
 
 
 
 

   

 

 

   
  
5.     Ymateb Graddedig i Absenoldeb (cyn yr atgyfeiriad)  
        Graduated Response to Absence (prior to referral 
 

 
      Manylion Galwadau Ffôn/Details of Telephone Calls Made: 
 
 

 

 
Diwrnod/Day 

Dyddiad/Date 
Enw’r Person 
Cyswllt/Contact Name  

  
Crynodeb o’r alwad 
Ffôn/Summary of Telephone 
Call 
 
 

        
 
      1 

            

   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
      2 
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      3 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.    Rheswm dros Atgyfeirio a Phryderon Ynghylch Diogelu 

                              
       Reason for referral and safeguarding concerns  
 

 
Nodwch unrhyw wybodaeth sy'n berthnasol i gyfraniad yr ysgol hyd yn hyn/ Please provide any 
relevant information and all school involvement to date regarding the pupil. 
 

 

Enw'r prif gyswllt er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu i 
gyfathrebu â'r ysgol: 

Rhif ffôn/Telephone no.: 

  

Name of lead contact for further/information/ 
communication: 

E-bost/E-mail: 
 

 
 

 

Anfonwch y ffurflenni wedi'u cwblhau i 
Presenoldeballes@rctcbc.gov.uk 

Please email completed forms to 
aws@rctcbc.gov.uk 

At ddefnydd swyddogol yn unig/For Official Use Only  
I'w gwblhau gan y Swyddog Atgyfeirio/Referral Officer to complete this box  
 

Atgyfeiriad wedi'i dderbyn gan/ 
Referral Received by: 

     

Atgyfeiriad wedi'i dderbyn ar/ 
Referral Received on: 

      

 

mailto:presenoldeballes@rctcbc.gov.uk
mailto:aws@rctcbc.gov.uk

