
Croeso i ddiweddariad Ceredigion... 

Cynllun Cymorth i Ofalwyr.  Roedd sawl un o aelodau'r  
Fforwm wedi helpu gyda phrosiect ymchwil rai blynyddoedd 
yn ôl yn dilyn y nifer isel oedd yn cael Asesiadau Anghenion 
Gofalwyr yn y sir a'r pryderon am y broses a'r ddogfennaeth.  
Roedd yr Uned  Gofalwyr, Prifysgol Aberystwyth, y Groes 
Goch Brydeinig a sefydliadau eraill, gan gynnwys ein Fforwm 
ni, wedi gweithio gyda'i gilydd i geisio gwella pethau.  Erbyn 
hyn mae proses newydd o'r enw 'Cynllunio Cymorth i Ofalwyr'.  
Gallwch chi ddewis llenwi ffurflen Hunanwerthusiad o 
Anghenion Cymorth Gofalwyr, sy'n bedair tudalen, neu ofyn i 
gael gwerthusiad gyda gweithiwr achosion.  Mae'n wir fod 
gwasanaethau ymarferol yn eithaf cyfyngedig, ond mae nifer o 
ofalwyr wedi dweud ei fod yn beth braf i'w rôl gael ei 
chydnabod, i gymryd amser i ystyried eu hanghenion nhw, 
nawr ac yn y dyfodol, a chael gwybodaeth am Grwpiau 
Cymorth i Ofalwyr yn y sir.  I wybod rhagor a chael ffurflen 
Hunanwerthusiad, ffoniwch 'Un Pwynt Mynediad' Gofal 
Cymdeithasol ar 01545 574000 neu  e-bostiwch: contact-
socservices@ceredigion.gov.uk 

Seibiant.  Os ydych chi'n cael taliadau uniongyrchol ar  
gyfer seibiant dylech chi fod wedi cael llythyr gyda 
gwybodaeth am y dewisiadau seibiant ehangach sydd ar gael i 
chi.  (Preswyl/gwyliau/gwesty neu aros gartref).  Os ydych 
chi'n penderfynu defnyddio un o'r dewisiadau newydd, ac 
rydych chi'n hapus i rannu eich profiad, hoffwn i glywed oddi 
wrthych. 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.  Wrth i mi ddar llen 
Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y canllawiau i 
awdurdodau lleol ar Addysg Ddewisol yn y Cartref (gweler 
drosodd), roedd yn ddiddorol gweld er bod canran y disgyblion 
sy'n cael eu prif addysg mewn rhywle heblaw'r ysgol heb newid 
rhwng 2012/13 a 2013/14, roedd cynnydd yn nifer y disgyblion 
ag Anghenion Addysgol Arbennig.  Yn wir, roedd gan 86.4% o 
ddisgyblion oedd yn cael eu prif addysg rhywle heblaw'r ysgol 
naill ai datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig neu 
gynllun Gweithredu gan yr Ysgol neu Weithredu gan yr Ysgol 
a Mwy (ystadegau LlC).  Rwy'n siŵr y bydd gan rai ohonoch 
chi eich syniadau eich hun i esbonio pam mai dyma yw’r 
achos! 

Cofion gorau, Roger    
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Cyfarfod Fforwm Rhieni a 
Gofalwyr Ceredigion  
 
Nos Fercher 3 Mehefin 2015 
Gwesty'r Plu, Aberaeron, 
6.30pm  
Siaradwr Gwadd 
Einir Hughes. Athrawes 
Arbenigol, Canolfan y Môr, 
Canolfan Adnoddau 
Awtistiaeth. 
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DIGWYDDIAD AM DDIM 
CAVO 

Ffair Wirfoddoli 
Eisiau helpu eraill a chi'ch 

hun?  Beth am ystyried 
gwirfoddoli?  Neuadd Goffa 

Aberaeron 
5 Mehefin 2-6 pm. 
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WYTHNOS GOFALWYR  
8-15 Mehefin 
Thema eleni yw: 
'Cymunedau Ystyriol o 
Ofalwyr' 

Digwyddiadau'n cael eu cynnal 
yn y sir gan Gymorth Canser 
Macmillan, Gofal Croesffyrdd 
Canolbarth a Gorllewin 
Cymru (Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr), Age Concern 
(Ceredigion) 

Am fanylion edrychwch ar y 
cylchgrawn am ddim JIGSAW 
i ofalwyr yng Ngheredigion 
neu cysylltwch â'r Uned 
Gofalwyr, ffôn 01970 633564 
neu e-bost 
carersunit@ceredigion.gov.uk 
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15-21 Mehefin. 
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Gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol yn newid ar 1 
Mehefin 2015.  Ni fydd hyn yn digwydd.  Bydd 
Rowan yn parhau fel arfer tra bo proses aildendro 
yn digwydd.  Bydd Sir Benfro yn parhau i ddelio â 
hyn ar ran y tair sir. 
Rwy'n gweld yn y papur lleol bod Cyngor  
Ceredigion yn bwriadu gwerthu Gelli Lon, cyn 
gartref gofal seibiant, ar y farchnad agored.  Fe 
welais i lun gwych o noson dartiau Porth 
Aberaeron hefyd.  Llongyfarchiadau i'r pencampwr 
dartiau, Raymond.  I gael manylion am hyn a 
chlybiau Porth eraill, ffoniwch 07827 294151 neu 
e-bostiwch mencapceredigion@outlook.com      

Arolwg Rhieni/Gofalwyr Anhwylderau yn y 
Sbectrwm Awtistig  
http://www.ASDinfoWales.co.uk/survey  
Bydd Llywodraeth Cymru yn cael canlyniad yr 
arolwg hwn i ddiweddaru ei Chynllun Gweithredu 
Strategol Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig.  
Mae nodi problemau rheini/gofalwyr, boed wedi'u 
diagnosio'n ffurfiol neu ddim, yn bwysig.  Yr arolwg 
yw'r cam cyntaf yn y broses hon a bydd 
gweithgareddau pellach yn ceisio rhagor o 
wybodaeth fanwl yn y misoedd i ddod.  
Dyddiad cau 19/06/2015. 
 
Canllawiau anstatudol drafft i awdurdodau lleol 
ar Addysg Ddewisol yn y Cartref 
http://gov.wales/consultations/education/elective-
home-education/?lang=cy 
Mae'r canllawiau yn rhoi cyd-destun newydd ar gyfer 
deall a chefnogi teuluoedd addysg ddewisol yn y 
cartref yng Nghymru.  Y brif flaenoriaeth - sicrhau'r 
canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc sy'n cael 
addysg ddewisol yn y cartref drwy ddatblygu 
partneriaethau adeiladol ac ymddiriedaeth rhwng 
teuluoedd addysg ddewisol yn y cartref a'r 
awdurdodau lleol. Dyddiad cau 03/07/2015. 
Taliadau Uniongyrchol.  Yn fy nghylchlythyr  
diwethaf dywedais y byddai'r darparwr 

Hyrwyddo buddiannau 
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Fforwm Cymru Gyfan i Rieni 
a Gofalwyr Pobl ag 

Anableddau Dysgu 

 
Adeiladau Elliot 

21, Cardiff Road 
Ffynnon Taf 

Caerdydd. CF14 7RB 
Ffôn: 
02920 811120 

E-bost:  
roger@allwalesforum.org.uk 

Newyddion arall… 
Archwiliad Iechyd Blynyddol Anabledd Dysgu 

Llongyfarchiadau i Peter Livingstone ar ei ddyrchafiad i swydd 
Rheolwr Tîm, Iechyd, Tîm Cymunedau Anawsterau Dysgu.  Mae 
Peter wedi codi'r mater o'r Archwiliad Iechyd Blynyddol gyda 
Bwrdd Prifysgol Iechyd Hywel Dda a bydd yn sicrhau bod ymateb 
priodol yn cael ei lunio ar ein rhan.  Bydd Cadeirydd Fforwm 
Cymru Gyfan hefyd yn trafod y mater gyda Gweinidog Iechyd 
Llywodraeth Cymru sydd eisoes wedi cydnabod fod monitro 
gweithrediad a'r nifer sy'n cael Archwiliadau Iechyd yn anghyson, 
ac nid yw unrhyw un yn sicrhau bod Archwiliadau Iechyd yn cael 
eu cynnig a'u cynnal yn gywir gan feddygfeydd. 

Technegau Rhyngweithio Dwys 

Daeth nifer dda o rieni ynghyd yng nghyfarfod anffurfiol i drafod 
Technegau Rhyngweithio Dwys gan ddangos faint o gefnogaeth 
sydd ar gyfer y technegau hyn.  Clywais i rai sylwadau da iawn gan 
rieni, nid yn unig am yr hyfforddiant diweddar ond hefyd gan y 
rhai sydd wedi defnyddio'r technegau a'r effaith gadarnhaol a welir 
ar eu plant.  Mae'n amlwg bod hwn yn bwnc sydd angen ei ystyried 
ymhellach. 

Fforwm Gofalwyr Ceredigion 

Mae fforwm newydd i ofalwyr yn cael ei sefydlu yn y sir.  Fe 
gewch ragor o wybodaeth a manylion am lansio'r fforwm maes o 
law. 

Fforwm Cymru Gyfan 
Swyddog Datblygu Gofalwyr Ceredigion 

Roger Colman 
E-bost roger@allwalesforum.org.uk  

Ffôn 01545 580232 
Ymunwch â ni ar Facebook Fforwm Rhieni a Gofalwyr 

Ceredigion 

http://www.ASDinfoWales.co.uk/survey

