
BETH YDYN NI 
AM I CHI A’CH 
PLENTYN 
WNEUD?
GWYBODAETH I RIENI



BETH YDYN NI’N GOFYN I’CH 
PLENTYN EI WNEUD?

BETH YDYN AM I  
CHI EI WNEUD?

Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau a gyflawnir gan y cyfwelydd yn  
ystod ei ymweliad gyda’ch plentyn.  Fodd bynnag, hoffem i un rhiant  
gwblhau cyfweliad byr, 15 munud am sefyllfa’r teulu, ac i ateb nifer  
fechan o gwestiynau ar bapur.

Hoffem hefyd i rieni (neu riant a phartner) sy’n byw gyda’r person ifanc 
gwblhau holiadur cryno ar-lein. Mae’n bwysig iawn i gael dealltwriaeth  
lawn o fywyd teuluol ac mae’n ein helpu i ddarparu gwybodaeth na fyddai 
eich plentyn yn gallu darparu ei hun. Bydd y cyfwelydd yn egluro beth  
sydd angen i chi ei wneud pan fydd yn ymweld. Yn ddelfrydol, hoffem i  
chi gwblhau hyn yn ystod ei ymweliad. Dylai gymryd tua 15 munud.  

Mae’r rhan yma’n ddiddorol i’r rhan 
fwyaf o bobl ifanc, a gobeithiwn 
y bydd yn gwneud yr holl bethau 
hyn er mwyn i ni allu profi popeth 
yn drylwyr cyn y prif arolwg.  Fodd 
bynnag, gall ddewis gwneud rhai 
rhannau a pheidio gwneud rhai eraill. 

Mae cymryd rhan yn wirfoddol a 
gallwch benderfynu stopio ar unrhyw 
adeg neu wrthod  
unrhyw gwestiwn.

Hoffem anfon neges destun a 
nodiadau atgoffa e-bost atoch wedi’r 
ymweliad i gwblhau’r holiadur, a 
byddwn yn gofyn i chi am eich rhif ffôn 
symudol a chyfeiriad e-bost i wneud 
hyn. Os nad ydych chi’n hapus gyda 
hyn, rhowch wybod i’r cyfwelydd.

ATEB YCHYDIG O GWESTIYNAU AM EI FYWYD/BYWYD 
(tua 45 munud)

GWNEUD DAU WEITHGAREDD RHIF 
(tua 20 munud) 

RHOI CANIATÂD 
i ni ychwanegu gwybodaeth a gedwir gan adrannau ac asiantaethau’r 

llywodraeth i’r wybodaeth a gasglwyd yn yr astudiaeth hon.

Bydd llyfryn gyda gwybodaeth am hyn yn cael ei anfon at eich 

plentyn cyn i’r cyfwelydd ymweld, ac fe hoffem drafod hyn 

gyda’ch plentyn.you to discuss this with them.

Byddwn hefyd yn gofyn iddo/iddi 
ateb rhai cwestiynau ar-lein wedi 
ymweliad y cyfwelydd. Bydd hyn 
yn cymryd tua 15 munud. Bydd y 
cyfwelydd yn darparu manylion 
mewngofnodi i gael mynediad at 
yr holiadur yn ystod ei ymweliad.

MAE’R CWESTIYNAU YN DELIO Â:
• Sefyllfa eich teulu

• Addysg eich plentyn

•  Pethau fyddwch yn eu  
gwneud gyda’ch plentyn

• Eich iechyd chi a’ch plentyn

• Eich cyflogaeth

• Eich incwm a chartref

Bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio i 
hysbysu cynllunio’r prif arolwg yn unig.

CAEL EI FESUR/MESUR 
(tua 10 munud)

Bydd eich atebion chi a’ch plentyn yn cael eu cadw’n ddiogel a’u trin  
yn gwbl gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998.

BETH FYDD YN DIGWYDD I’R DATA A GASGLWN?

MWY O WYBODAETH Y MANYLION



16-060822/B01W

Gall eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol gynnig cyngor annibynnol 
uniongyrchol ar ystod o faterion cyffredinol yn cynnwys tai, dyledion  
a materion defnyddwyr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar:

GYDA PHWY ALLAF I GYSYLLTU  
OS OES GENNYF BRYDERON  
AR ÔL CYMRYD RHAN?

RHADFFÔN 0808 800 2222WWW.FAMILYLIVES.ORG.UK

SUT YDW I’N CAEL GWYBOD MWY

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg peilot, cysylltwch  
â’r tîm gan ddefnyddio’r manylion isod os gwelwch yn dda:

childnc@ipsos.com Rhadffôn 
0808 202 2102

Madalina Radu, Child of the New Century, Ipsos  
MORI, 3 Thomas More Square, London, E1W 1YW  

AM BLENTYN Y GANRIF NEWYDD?
I wybod mwy am Blentyn y Ganrif Newydd, gallwch ymweld  
â’r wefan ar:

childnc@ucl.ac.uk Radffôn
0800 092 1250

www.childnc.net

WWW.CITIZENSADVICE.ORG.UK

Diolch am eich help!

AM YR AROLWG?

Mae Family Lives yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth gyfrinachol  
ar ystod o faterion teuluol. Cysylltwch â Family Lives:


