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Gweithwyr Proffesiynol Amlasiantaeth 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd  

Proses Pryderon Cynyddol 
 

 
Cyflwyniad 

 
Mae pob plentyn, person ifanc a'u teuluoedd yn unigryw ac mae ganddynt wahanol 
gefndiroedd, cryfderau, anghenion, pryderon a dyheadau. Mae hyn yn golygu y bydd y 
gefnogaeth y mae ei hangen ar blentyn wrth dyfu i fyny neu pan nad yw pethau'n mynd 
cystal hefyd yn unigryw iddo.  

 
Am y rheswm hwn mae Cyngor Abertawe wedi datblygu ymagwedd sy'n bwriadu darparu'r 
Cymorth Cywir i blant a theuluoedd ar yr Amser Cywir. Mae'r ymagwedd hon yn gyson ag 
egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sy'n 
canolbwyntio ar weithio gyda phobl mewn partneriaeth ac atal anghenion cynyddol. Mae 
hyn yn cynnwys: 

 
1. Helpu pobl i ddatrys problemau a dod o hyd i'w hatebion eu hunain drwy weithio 

gyda'r teulu cyfan a systemau sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd  
2. Darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth 
3. Cael sgyrsiau ystyrlon â phobl am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw 
4. Darparu gwasanaethau ataliol ar draws y cyngor  
5. Sut mae adrannau a sefydliadau'n gweithio mewn partneriaeth â'i gilydd ac yn 

datblygu cynlluniau gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd 
6. Darparu gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg neu iaith ddewisol plant, pobl ifanc a 

theuluoedd 
 

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe'n ymrwymedig i ddefnyddio model 
Signs of Safety/Lles. Ymagwedd flaengar at waith achosion amddiffyn plant yw hon sy'n 
seiliedig ar gryfderau ar gyfer gwaith achos amddiffyn plant, sydd wedi'i gwreiddio mewn 
partneriaeth a chydweithredu. Mae'n archwilio cryfderau a pheryglon mewn teuluoedd er 
mwyn sefydlogi ac atgyfnerthu sefyllfa plentyn a theulu. Gan ddefnyddio'r fframwaith Signs 
of Safety/Lles a'r continwwm angen byddwn yn gweithio gyda phlant a theuluoedd i'w helpu 
i nodi eu hanghenion a'r gefnogaeth gywir ar eu cyfer. Mae anghenion plant, pobl ifanc a 
theuluoedd yn bodoli ar gontinwwm a gallai'r gefnogaeth ddod o deulu neu ffrindiau ond 
gallai hefyd ddod o leoedd yn eu cymunedau fel elusennau, grwpiau crefyddol, meddygon 
ac ysgolion. Weithiau bydd angen gwasanaethau cymorth arbenigol neu wasanaethau 
statudol i blant a theuluoedd ar blant a theuluoedd. 
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Gwneud Penderfyniadau ynghylch Rheoli Achos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgyfeiriadau newydd i'r Pwynt Cyswllt Unigol 
 

Os nad ydych yn cytuno â chanlyniad atgyfeiriad yr ydych wedi’i 
wneud, gallwch drafod eich pryderon gyda Rheolwr yr Hwb 

Cymorth Cynnar neu Arweinydd Arfer y Pwynt Cyswllt Unigol a 
wnaeth y penderfyniad ynghylch y camau nesaf. 

 
Efallai ei fod yn ymwybodol o’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod 

y sgyrsiau am yr hyn sy’n bwysig, sydd wedi dylanwadu ar y 
penderfyniad ar y camau nesaf. 

 
Pwynt Cyswllt Unigol  
Kelly Lewis Kelly.Lewis2@abertawe.gov.uk  
 
Canolfan Ddiogelu Integredig (Yr Academi) 
Lucy Mckay – Lucy.Mckay@abertawe.gov.uk 
 
Pod PAGCh (Yr Academi) 
Catrin Phillips – Catrin.phillips@abertawe.gov.uk 
 
Pod TAP (Yr Academi) 
Richard Huelin – Richard.Huelin@abertawe.gov.uk 
 
CMET 
Kelly Shannon Kelly.Shannon@abertawe.gov.uk 
 
Reolwr Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar 
 
Dwyrain - Angela Payne Angela.Payne@abertawe.gov.uk  
Gorllewin - Ian Richards Ian.Richards@abertawe.gov.uk 
Dyffryn - Janine Cox Janine.Cox@abertawe.gov.uk 
Penderi - Loren Hall Loren.Hall@abertawe.gov.uk 
Townhill - Paul Worsfold Paul.Worsfold@abertawe.gov.uk 
CCBC - Tracie Jennett Tracie.Jennett@abertawe.gov.uk  

 

Asesiadau Sengl/Asesiadau Lles a Chynlluniau Gofal a 
Chymorth/Cynlluniau Lles 

 
Os nad ydych yn cytuno â chanlyniad asesiad neu unrhyw elfen 

o gynllun y plentyn neu’r person ifanc, dylech archwilio’r 
pryderon hyn fel rhan o’r cyfarfodydd amlasiantaeth yr ydych yn 

mynd iddynt. 
 

Efallai y bydd y rheini a gynhaliodd yr asesiad yn ymwybodol o 
wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad sydd wedi dylanwadu 

ar ganlyniad a chynnwys y cynllun. 
 

ARWEINWYR ARFER CYNLLUNIO GOFAL Â CHYMORTH 
 

DWYRAIN 
Jess Thomas Jessica.Thomas2abertawe.gov.uk 
Sian Walkley sian.walkley@abertawe.gov.uk  
 
PENDERI 
Lyndsay Cox Lyndsay.Cox@abertawe.gov.uk 
Nerys Monaghan Nerys.Monaghan@abertawe.gov.uk 
 
GORLLEWIN 
Jemma Vaughan Jemma.Vaughan@abertawe.gov.uk 
Rachael Morris Rachael.Morris@abertawe.gov.uk 
 
TOWNHILL 
Rebecca Howells Rebecca.Howells@abertawe.gov.uk 
 
DYFFRYN 
Silke Koehlich Silke.Koehlich@abertawe.gov.uk 
Gemma Minshall Gemma.Minshall@abertawe.gov.uk  
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Os, yn dilyn eich trafodaeth, nad ydych yn cytuno o hyd â chanlyniad yr atgyfeiriad, yr asesiad 
neu’r cynllun yna gallwch uwchgyfeirio eich pryderon at y Rheolwr Hwb priodol. 

 
Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar– Susan Peraj, Susan.Peraj@abertawe.gov.uk 

Pwynt Cyswllt Unigol -  Katie Davies, Katie.Davies2@abertawe.gov.uk 
Yr Academi – Naomi Rowe, Naomi.Rowe@abertawe.gov.uk 

Hwb Penderi/Dwyrain – Carol Jones, Carol.Jones3@abertawe.gov.uk  
Hwb y Gorllewin/Townhill – Manon Ryder, Manon.Ryder@abertawe.gov.uk  

Hwb Dyffryn – Megan Wood, Megan.Wood@abertawe.gov.uk  
Plant sy'n Derbyn Gofal – Shahin Dorward, Shahin.Dorward@abertawe.gov.uk 
Tîm Anableddau Plant – Michelle Apthorpe, MIchelle.Apthorpe@abertawe.gov.uk 

BAYS + - Amy Barrett, Amy.Barrett@abertawe.gov.uk 
neu fel arall ffoniwch 01792 635180 

Gellir uwchgyfeirio unrhyw faterion nad ydynt wedi'u datrys gan Reolwr yr Hwb i'r 
Prif Swyddog priodol  

 
Tîm Cymorth Cynnar, Pwynt Cyswllt Unigol a'r Academi - Kelli Richards,  

Kelli.Richards@abertawe.gov.uk  
Timau Gofal a Cymorth – Cheryl Pierce 

Cheryl.Pierce@abertawe.gov.uk  
BAYS+ a TAP – Helen Williams 

Helen.Williams3@abertawe.gov.uk 
 

Neu fel arall ffoniwch 01792 635180 
 

Gellir uwchgyfeirio materion nad ydynt wedi'u datrys gan y Prif 
Swyddog i Bennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd,  

Julie Davies 
Julie.davies10@abertawe.gov.uk  

 
Neu fel arall ffoniwch 01792 633812 
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