
 

 

 

Annwyl Eiriolwr NYAS/Ymwelydd Annibynnol/Wirfoddolwr/Ofalwr,  

Mae'n bosib eich bod yn ymwybodol o ymgyrchoedd blaenorol a gynhaliwyd yng Nghymru a Lloegr ynghylch mater eiddo 

plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn cael ei symud mewn bagiau bin. Er bod arfer wedi gwella o fewn 

rhai awdurdodau lleol, yn anffodus mae llawer o blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn dweud wrthym 

fod hyn yn dal i ddigwydd. Mae plant a phobl ifanc hefyd yn dweud wrthym fod eu heiddo weithiau'n mynd ar goll neu'n 

cael ei ddifrodi yn y broses o symud a'u bod yn profi diffyg urddas o ganlyniad.  

Dyna pam y bydd NYAS yn ymgyrchu i sicrhau bod holl eiddo plant a phobl ifanc yn cael eu symud gydag urddas a pharch 

rhwng lleoliadau. Mae hyn yn cynnwys sicrhau darpariaethau digonol ar gyfer symud eitemau personol, sicrhau bod 

plant a phobl ifanc yn ymwybodol o'u hawliau o ran symud lleoliadau a sicrhau yr ymgynghorir â nhw mewn modd 

ystyrlon yn ystod pob rhan o'r broses symud.  

Dyna lle mae'ch rhan chi. Mae ein tîm ymgyrchu yn awyddus i glywed gan blant a phobl ifanc o bob oed. Yn ogystal â 

chreu arolwg a ddyluniwyd ar gyfer pobl ifanc dros un ar ddeg oed, rydym hefyd wedi creu llyfr  gwaith i blant dan un ar 

ddeg oed ei gwblhau fel y gellir clywed eu lleisiau yr un mor uchel â'u cyfoedion hŷn. Ein bwriad yw croesawu 

cyflwyniadau dienw o'r llyfr gwaith am gyfnod o chwe wythnos, a byddem yn hynod ddiolchgar pe gallech helpu'r plant 

dan un ar ddeg oed yr ydych yn eu cefnogi i gymryd rhan.  

Er mwyn ceisio ennyn eich diddordeb chi a'r plant rydych chi'n eu cefnogi ni am yr hyn sydd ar ddod yn un o 

ymgyrchoedd blaenllaw NYAS, dyma rai awgrymiadau hwylus ar gyfer cwblhau'r llyfr gwaith:  

Awgrymiadau Ennyn Diddordeb 

• Os nad oes gennych argraffydd, cysylltwch â jennifer.downie@nyas.net ac fe anfonir copi o'r llyfr gwaith wedi'i 

argraffu atoch. 

• Llenwch eich llyfr gwaith eich hun gyda'r plant rydych chi'n eu cefnogi: Does dim byd gwell na chael ffrind i 

rannu yn y mwynhad o weithgaredd, felly beth am gwblhau llyfr gwaith NYAS hefyd gyda'r plentyn rydych chi'n 

ei helpu? Efallai y bydd dweud wrthyn nhw am yr hyn y byddech chi'n ei bacio yn eich bag eich hun ar gyfer 

symud yn eu hysbrydoli i gael eu ‘munudau bwlb golau’ eu hunain o ran pa eitemau gwerthfawr y byddent yn 

eu pacio yn eu bag eu hunain.  

• Gwnewch y dasg hon yn rhyngweithiol: Fel nad yw'r plentyn neu'r person ifanc yn cael llond bol ar lenwi'r llyfr 

gwaith, gwnewch y gweithgaredd hwn mor rhyngweithiol â phosibl! Er enghraifft, os ydych chi'n gweithio gyda 

phlentyn iau, gallai actio'r gwahanol emosiynau ar y dudalen emoji helpu i ennyn ei diddordeb os yw'n dechrau 

blino.  
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• Caniatewch i blant gwblhau'r llyfr gwaith ar eu cyflymder eu hunain: Mae'n bosib y bydd rhai plant yn hapus i 

gwblhau'r holl lyfr gwaith ar yr un pryd, ond mae'n bosib y bydd eraill am lenwi'r llyfr gwaith dros ychydig o 

sesiynau byrrach.  

• Ysgrifennwch yr hyn maen nhw'n ei ddweud: Pan fydd plant sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn penderfynu 

rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau eu hunain, bydd y rhain yn eu geiriau eu hunain. Dyna pam ei bod mor 

bwysig cipio'r hyn maen nhw'n ei ddweud trwy wneud cofnod ysgrifenedig.  Wedi hynny, mae'n dda aralleirio 

yn ôl iddyn nhw i sicrhau eich bod chi wedi deall yn iawn yr hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych chi. 

• Byddwch yn sensitif: Mae'n bosib y bydd gan rai plant a phobl ifanc gysylltiadau emosiynol cryf i'w heiddo 

mwyaf gwerthfawr am amryw resymau neu efallai eu bod wedi symud sawl tro yn ystod eu bywydau. Byddwch 

yn barod i wrando a rhoi rhai geiriau o anogaeth wrth sicrhau bod cefnogaeth briodol yn ei le (pe bai angen!). 

Os bydd pryderon am ddiogelwch plentyn yn codi erioed, yna byddwch yn barod i ddilyn gweithdrefnau diogelu 

eich asiantaeth.  

Cydsyniad gwybodus 

• Mae'n hanfodol bod plant a phobl ifanc o dan un ar ddeg oed yn cydsynio'n hapus i gwblhau'r llyfr gwaith. Fe 

ddylech chi roi cyd-destun iddyn nhw ar yr hyn mae NYAS yn ei wneud, ein hymgyrch sydd ar ddod, a pham 

buasem wrth win boddau pe gallent gymryd rhan gan wneud hyn mewn modd oedran-gyfeillgar.  Bydd pob 

cyflwyniad a dderbynnir yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol, ar yr amod nad oes unrhyw risgiau diogelu. Os bydd 

y plentyn neu'r person ifanc yn newid ei feddwl ar unrhyw adeg ac nad yw'n dymuno parhau i gwblhau'r llyfryn 

am ba bynnag reswm, dylech ystyried hyn fel eu bod yn tynnu eu caniatâd yn ôl.  

• Rydym yn edrych ymlaen at weld beth mae pobl ifanc yn ei rannu ond cyn i ni wneud hyn, rydym angen i chi 

dicio i ddweud bod y person ifanc yn rhoi ei gydsyniad llawn i ddefnyddio ei wybodaeth yn ein hymgyrch ar y 

llyfr gwaith. Mae preifatrwydd a diogelu data pobl ifanc yn bwysig i ni. Bydd y cyfraniad a ddarperir:  

- yn cael ei storio a'i ddefnyddio am gyfnod o hyd at dair blynedd oni bai eich bod chi neu'r person ifanc yn 

dewis tynnu eu caniatâd yn ôl. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â'ch gweithiwr prosiect neu anfon e-bost at 

marketing@nyas.net.  

- yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo neu hysbysebu gwasanaethau NYAS trwy ein sianeli. 

Sut i gyflwyno 

Rydym yn gwerthfawrogi bod y byd wedi symud ar-lein dros dro trwy gydol pandemig COVID-19, a dyna pam rydym yn 

eich gwahodd i gyflwyno arolygon ym mha bynnag ffordd sydd hawsaf i chi:  

Rhaglenni sganio symudol: Nid oes gan y mwyafrif ohonom fynediad hawdd at sganiwr, felly beth am lawrlwytho ap ar 

eich ffôn sy'n sganio cystal? Yn gydnaws â dyfeisiau Android ac iOS, gall Adobe Scan allgludo PDFs yn effeithlon.  

1. Gadewch i'ch camera ffocysu ar y dudalen rydych chi'n ei sganio. Dylai pedair 'dolen' las nodi corneli’r papur yn 

awtomatig a thynnu llun.  

2. Os na chafodd Adobe Scan siâp y ddogfen yn hollol iawn, gallwch lusgo'r dolenni i addasu'r ffiniau.  
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3. Cliciwch gornel dde isaf eich sgrin gyda'r dudalen wedi'i sganio a dewis yr opsiwn i “Save PDF” ar gornel dde 

uchaf y sgrin.  

4. Ar yr adeg hon, mae'n bryd rhannu copi o'r ddogfen trwy glicio “Share” ac yna “Mail”. Dylid e-bostio pob copi 

o'r llyfr gwaith at jennifer.downie@nyas.net.  

Trwy'r post: Os byddai'n well gennych anfon y llyfr gwaith trwy'r post, anfonwch ef i swyddfa NYAS Birkenhead. Dylech 

hawlio treuliau postio trwy anfon eich cais treuliau i expenses@nyas.net.  

Diolch am bopeth a wnewch i wella bywydau plant a phobl ifanc. Edrychwn ymlaen at weld y cyflwyniadau creadigol a 

fydd yn chwarae rhan annatod yn ein hymgyrch.  

Tîm Dylanwadu NYAS  
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