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Rydym ni’n gwerthfawrogi ac yn
croesawu pobmathau o sylwadau,
boed yn dda neu’n wael.
Mae eich sylwadau yn ein helpu ni i ystyried ein dull
o gyflawni’n gwaith ac yn ein helpu ni i wella ein
gwasanaethau.

Gellir datrys y rhan fwyaf o bryderon yn anffurfiol,
felly mae croeso i chi ein ffonio ni i drafod unrhyw
beth sydd wedi achosi pryder i chi, neu gallwch chi
anfon e-bost neu lythyr atom ni os yw’n well
gennych chi wneud hynny.

Bydd yr holl sylwadau yn cael eu derbyn yn ein
derbynfa ganolog ac yn cael eu hanfon at reolwr yr
adran berthnasol, ble gellir ymdrin â’r mater yn
gyflym. Fe wnaiff y rheolwr anfon ymateb
uniongyrchol atoch chi. Ar ôl gwneud rhywfaint o
ymchwil a sicrhau fod gennym ni’r holl ffeithiau,
gallwch chi ddisgwyl cael ymateb gennym, ni
ymhen deg diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad pan
fyddwn ni’n anfon cydnabyddiaeth atoch chi.

Os byddwch chi’n dal yn anfodlon ar ôl gweithredu’r
broses hon, gallwch chi ofyn am adolygiad
ychwanegol yn unol â’n polisi trin cwynion.

Yn NYAS, rydym ni wedi ymrwymo i wella
bywydau plant sy’n derbyn gofal a phobl
ifanc sy’n gadael gofal, ac rydym ni’n
ymdrechu’n galed i sicrhau ein bod ni’n
cynnal y gwasanaeth gorau posibl. Os
ydych chi anfodlon neu’n fodlon ag unrhyw
agwedd o’n gwaith, neu os hoffech chi
gynnig sylwadau am hynny, mae gennych
chi hawl i fynegi eich barn.

Gallwch chi gyflwyno
canmoliaeth, cwyn neu
sylw eich hun, neu
gallwch chi ofyn i
unigolyn dibynadwy
wneud hyn ar eich rhan.
Gallwch chi wneud hyn
trwy:
Ffonio: Prif Swyddfa NYAS
0151 649 8700

E-bostio:
feedback@nyas.net

Ysgrifennu atom ni i’r
cyfeiriad hwn:
Tîm Gofal Cefnogwyr,
NYAS,
Tower House,
1 Tower Road,
Penbedw,
Cilgwri,
CH41 1FF
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