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Cyflwyniad
Mae r̓ ddogfenhonynamlinellu sutmaeCymdeithionGofalMaeth yngweithredufel asiantaethmaethu
annibynnol.

Rydymyngobeithiobodyddogfenhonynglir abodplantaphobl ifanc,RhieniMaeth astaff yngallueideall.
Rydymyncroesawuunrhywsylwadauynglŷnâsut ygallwnwella cynnwysneufformatyddogfen.Gweler y
manylioncyswllt ar ydudalengefn.

Mae Canllaw iBlant yr FCAaChanllaw iBerson Ifancyr FCAyncynnwyscrynodebo r̓datganiadoddibenhwn.

Mae DatganiadoDdibenCymdeithionGofalMaeth
(FCA) argael i:

Unrhyw unsy̓ngweithio i̓ r FCA.

EinRhieniMaeth adarparRieniMaeth.

Plant aphobl ifancsyddwedi̓u lleoli gyda̓nRhieni
Maeth a rhieni a theuluoeddplentyn/personifanc
o r̓ fath.
Awdurdodaulleol acymddiriedolaethau iechyda
gofal cymdeithasol.

Rydymwedi datblygueinDatganiadoDdibeni
fodloni̓ r gofynionsy̓ndodo:

DdeddfPlant 1989aDeddfPlant aPhobl Ifanc
2008.

RheoliadauGwasanaethauMaethu
Rheoleiddiedig(DarparwyrGwasanaethauac
UnigolionCyfrifol (Cymru)2019aChanllawiau
Statudol -Gwasanaethau Maethu (2019)

FCA-Rhan oGymunedPolaris
Polaris ywuno r̓ cymunedaublaenllaw sy̓ ndarparugwasanaethauplantmwyaf ynyDU.Yny
gymuned,maegennymasiantaethau maethuamabwysiaduannibynnol syddwedi bodyngweithioʼn
frwdfrydig i wella bywydaupobl ifancamdros30o flynyddoedd, ynogystalâGwasanaethauGadael
Gofal, Addysga chontractaugwasanaethauplantwedi̓ u teilwra. Mae ein cymunedfagwriaethol yn
gweithio ar y cyd igefnogi̓ rcanlyniadaugorauoll ar gyferpobplentyn yneingofal. Rydymyn
uchelgeisioldroseinplant aphobl ifanc, teuluoeddastaff, ac yncreduyneudyfodol.

EinCenhadaeth,GweledigaethaGwerthoedd
YnPolaris maegennymunuchelgaisardraws ein
cymuned-idrawsnewid dyfodolplant a
gwasanaethauplant.

“Wrth galoneinCymunedPolarismaenod
cyffredin llemaepawbwedi ymrwymo ialluogipob
plentyn aphersonifancyneingofal i gyrraeddeu
potensial llawn. Rydymynuchelgeisioldrosomni
einhunainaʼnplant.

02. Cyflwyniad

Rwy̓narbennigofalchbodtîmostaff a
theuluoedd ysbrydoledigofy nghwmpassyddwedi
ymrwymoʼnllwyr iwneudgwahaniaetha
chyflawni̓ r canlyniadaugorauargyferplant ar
drawsyDU.”

JoAugust
Prif SwyddogGweithredol



Mae FCAyncynniglleoliadau mewnteuluoeddachymorthcysylltiedig oansawdduchel
i blant aphobl ifancymaeawdurdodaulleol/ymddiriedolaethau iechydagofal
cymdeithasol yngofaluamdanynt.

Einprif nodyw rhoi̓ r cyfle i blant a
phoblifancwireddueupotensial llawna
bywbywydau boddhausynygymuned.

Rydymyngweithiomewnpartneriaeth
agawdurdodau lleol/ymddiriedolaethau
iechydagofal cymdeithasol i gynnig
gwasanaethauynygymunedofewn
fframweithiau cenedlaethol syddwedi̓ u
bwriadu i fodloni ystodeango
anghenion.Rydymyndarparucymorth
dwysyn lleol i̓ n RhieniMaeth,
plant/poblifancaʼu teuluoedd trwy
dimauamlddisgyblaetholoweithwyr
gofal plantproffesiynol.

Darparudull seiliedigarbartneriaeth
gynhwysolsy̓ ncanolbwyntioar
blant ac yncofleidioplant/poblifanc,
eu teuluoedd,RhieniMaeth,
awdurdodau
lleol/ymddiriedolaethau iechyda
gofal cymdeithasola chydweithwyr
mewnasiantaethaueraill.

Gwneudpopeth posibl i sicrhau
lleoliad sefydlog,hebaflonyddwch,
llemaeanghenionyplentyn/person
ifanc yn cael eudeall aʼudiwallu.

Parchu ahybucefndiroeddhiliol,
diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol
plant/pobl ifanc.

Ystyriedyn llawn rywedd a
rhywioldebplant/poblifancwedi̓ u
maethuwrthwneudpenderfyniadau
amleoliadau.

Bodloni anghenionplant aphobl
ifanc aganableddau,gangynnwysy
rheini syddaganableddau
corfforol/anableddau dysgu,
Awtistiaeth/ADHD,namary
synhwyrau, a r̓ rheini syddag
anghenioniechydcymhletha
chyflyrausy̓ n cyfynguareu
bywydau-hefyd yrheini sy̓ndangos
ymddygiadauheriol oherwyddeu
hanableddau.

Recriwtio RhieniMaeth oystodeang
ogefndiroeddermwyngallucynnig
lleoliadauaddas iblant/poblifanc.

Darparucymorth 24awr i̓nRhieni
Maeth aphlant/poblifanc, 7
diwrnodyrwythnos.

Darparuhyfforddiant adatblygiad
parhauseinRhieniMaeth.

Darparugweithluoreolwyr,
ymarferwyr a staff cymorth syddâ r̓
cymwysteraupriodol acwedi
cofrestru â r̓ corff rheoleiddio
proffesiynolpriodol, ynogystal â
chael eucefnogi yneudatblygiad
proffesiynolparhaus

Mae FCA,asiantaethmaethu
annibynnol, yngwmnipreifat cyfyngedig
wedi̓ i gofrestrudanDdeddfCwmnïau
1985(rhif cwmni4322806).Dechreuom
weithredu ym1994ac rydymwedi tyfu

acesblyguʼngysoni fodloni anghenion
plantaphobl ifancsy̓nderbyngofal yny
DU.

Ynunol âDeddf Cwmnïau1985a1989,
rydymyncynhyrchuMemorandwmac

ErthyglauCymdeithasu.Mae copïauo r̓
dogfennauhynargael igomisiynau r̓
llywodraethau, syʼn rheoleiddio
asiantaethaumaethuannibynnol agofal
cymdeithasolplant ynyDU.

03. Nodauacamcanion



04. SiartTrefniadolGanologFCA

SiartTrefniadol
GanologFCA

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Hwb3

Rheolwr
AllanoOriau

JohnPlatt
RheolwrGyfarwyddwr

Newid
Busnes AD Cyllid TG

Marchnata,
Recriwtioac
Asesu

Cytundebaua
Parneriaethau

Ansawdd
Diogelu

Dysgua
Datblygu

Rheolwyr
Cofrestredig:
GogleddOrllewin
yrAlban,Cymrua
GogleddIwerddon

Rheolwyr
Cofrestredig:
YorksaLincs
Dwyreiniol,
DyffrynTafwys
a̓rDe-ddwyrain

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Hwb1

Rheolwyr
Cofrestredig:
Gogledd-
ddwyrain
Canolbarth
LloegrDe
OrllewinLloegr

Hwb2

Pennaeth
Atgyfeiriadau

Pennaeth
Cadw
Gofalwyr

Rheolwr
Trawsnewid
Ymarfer a
Diogelu

Rheolwr
Trawsnewid
Ymarfer a
Diogelu

Ypersonsy̓n
gwneudy
Penderfyniad
I̓rAsiantaeth
(PobFCA)

Rheolwr
Trawsnewid
Ymarfer a
Diogelu

Prif Swyddog 
Gweithredol y DU



EINPRIF SWYDDOGGWEITHREDOL
Penodwyd Jo AugustynBrif SwyddogGweithredol yGrŵpymMai 2019.Mae Jo ynun
oarweinwyr mwyafprofiadol a llwyddiannusysectormaethuynyDUacmaeganddi
dros20o flynyddoeddobrofiadproffesiynol.Mae dimensiwndiddorol arall i broffil Jo
ganei bodei hunwedi tyfu mewn teulumaethsyʼnrhoimewnwelediadgwerthfawr a
phriodol iddi.

Strwythur
rheoli

CefnogirBwrddyCyfarwyddwyr ganUwch
DîmRheoli sy̓ n cyfarfodyn fisol i
gyfarwyddoamonitroperfformiad
gweithgareddau r̓ cwmni, cynllunio busnesa
datblygiadpolisïau.Cefnogiry tîmhwngany
RheolwrCofrestredigaPhenaethiaid
Gwasanaeth.

Mae r̓ RheolwyrCofrestredigynadroddiun
o r̓ RheolwyrGweithredol neu r̓ Rheolwr
Gyfarwyddwr.Cynhelir cyfarfodydd
ychwanegolobryd i̓wgilyddynystody
flwyddyn i fonitroperfformiadachydlynu
datblygiadau r̓ gwasanaethagweithredu

Mae cyfeiriad strategol, datblygiadygwasanaethapherfformiadyr FCA
yncael eumonitroganFwrddCyfarwyddwyryr FCAsy̓ncyfarfodyn
fisol.

strategaethaudatrysproblemau.

ArweinyddpobrhanbarthynyrFCAyw
RheolwrCofrestredigygwasanaethmaethu
ynunolâDeddfwriaethSafonauGofal.
Maent yngyfrifolamreoli cyflawni̓ r
gwasanaethyneurhanbarth/gwlad
ddaearyddol. Mae r̓ RheolwrGyfarwyddwr
ynsicrhaubodgwaithyRheolwyr
Cofrestredigyncael ei oruchwylioʼn
effeithiol ac ynbarhaus.

05. Strwythur rheoli



EinStaff
RheolwyraGweithwyr Cymdeithasol

Mae ganbobRheolwr Cofrestredig
gymhwysterproffesiynol ynunol â
gofynionrheoliadaua r̓ Safonau
GofynnolCenedlaethol.

Mae ganbobgweithiwr cymdeithasol
a i̓ ReolwyrGwasanaethMaethu
gymhwysterproffesiynol acmaent
wedi cofrestru fel unigoliongydagun
obedwarCorffGofalCymdeithasol y
DU.Mae ganrai ohonynt
ddyfarniadauaphrofiadarbenigol ar
ôl eucymwysterausy̓ nberthnasol i
weithio gydaphlant aphobl ifancsy̓ n
derbyngofalmaeth.

StaffArall

Mae nifer sylweddolobobl yn
gweithio i̓ n sefydliadar sail
annibynnola hunangyflogedigar
drawsamrywiaetho rolau.

Gallai hyngynnwysgweithwyr sy̓ n
cefnogipoblifancacynannog
cyfranogiad, staff addysg,
therapyddionacaelodauannibynnol
o r̓ panelmaethu.Maeganbobaelod
oʼn staff brofiada chymwysterau
priodolacmaeganddyntfynediadat
oruchwyliaetha rheolwr llinell.

Rydymyngwerthfawrogiein staff!

Mae gennymddiwrnod blynyddol i
werthfawrogi eingweithwyr pan
fyddwnyndangoscymaint rydym yn
gwerthfawrogi eugwaith caled i
wneudgwahaniaethcadarnhaol a
pharhaus igymaintoblanta
theuluoeddpobblwyddyn.

Mae gennymfforwmgweithwyr a
grŵpstaffpenodol igynnigcyngorac
arweiniadamfaterionsyʼn ymwneud
agamrywiaeth achynhwysiant yny
gweithle.

Gwiriadau CynCyflogi

Mae pobuno r̓ rheolwyr recriwtio yn
cael hyfforddiant r̒ecriwtio mwy
diogel̓ .

Cwblheir ygwiriadau a̓ r ymholiadau
gofynnolargyferpobaelodostaff i
sicrhauydiogelir llesplantaphobl
ifanc.Dilysir unrhywgymwysterau
ffurfiol pobaelodostaff, gangynnwys
staff achlysurol a staff hunan-
gyflogedig.

Yswiriant

Diogelirpobaelod ostaff sy̓n
gweithio i ni ar sail barhaol, achlysurol
ahunan-gyflogedigganyswiriant
indemniadproffesiynol ac yswiriant
atebolrwydd cyhoedduspriodol.

06. Ein Staff



07. SiartTrefniadolFCACymru

SiartTrefniadolFCA
Cymru

Unigolyn
Cyfrifol
JoAugust

Rheolwr
Cofrestredig
AprilNewman

UwchWeithiwr
Cymdeithasol
Goruchwyliolx3
Gweithiwr
Cymdeithasol
Goruchwyliolx3

TimGweinyddol Swyddog
Rheoliadau

x2

Rheolwr
Gwasanaet
hMaethu
(Gogledd)

Rheolwr
Swyddfax2 Rheolwr

Atgyfeiriadau
x2

Rheolwr
Asesiadau

AelodauPanel
Annibynnol

Therapydd
Cydymaith

Cyfarwyddwr
Gweithredol
MarkCartridge

Rheolwr
Gwasanaet
hMaethu

(De)

UwchWeithiwr
Cymdeithasol
Goruchwyliolx2
Gweithiwr
Cymdeithasol
Goruchwyliolx4

Swyddog
Cyfarnogiadx2



CystadleuaethFfotograffiaethiBlant

Mae FCAyncynnalCystadleuaethFfotograffiaethGenedlaethol yn flynyddol syddar agor i bobplentynaphersonifanc sy̓ ndair oeda
hŷn

Mae ffotograffiaeth yngyfrwnggwych,ganei fodyncynnwyspawbacynagoredibawb,waeth beth foʼugalluneuddawnacademaidd.
Ysbrydolwydyprosiectganbersonifanc, sy̓ n ffotograffyddbrwdacsyddwedigweithioar y cydgydani i ddarparu llaisperson ifancyny
brosescynllunioapharatoadau

Yllun isodyweinhenillyddcyffredinol eleni sy̓ ndodoFCAGogleddOrllewin Lloegr.

08. CystadleuaethFfotograffiaeth FCA

YGymraeg
Rydymyngweithio igynniggwasanaethauynGymraeg.Mae hynyngolygueinbodyngweithio i allu cynniggwasanaeth llawn i blant
a rhienimaethynGymraeg.Mae rhai dogfennauwedi̓ u cyfieithu i̓ r Gymraegac rydymyngweithio i gyfieithudogfennaueraill ac
maegennymddeunyddrecriwtio ynGymraegacynSaesneg.Mae gennymsawlaelod ostaff sy̓nsiaradCymraegac rydymyn
hyrwyddohynyneinswyddfeydd.Rydymynrecriwtio mewncymunedauCymraegeuhiaith agallwnddarparuasesiadautrwy
gyfrwngyGymraeg.Rydymwedi cynniggwersiCymraegiblant, rhienimaeth astaff. Mae gennymGrŵpStrategaeth yGymraegi
fonitro r̓ cynnyddrydymyneiwneud.

CystadleuaethFfotograffiaethiBlant

Mae FCAyncynnalCystadleuaethFfotograffiaethGenedlaethol yn flynyddol syddar agor i bobplentynaphersonifanc sy̓ ndair
oedahŷn

Mae ffotograffiaeth yngyfrwnggwych,ganei fodyncynnwyspawbacynagoredibawb,waeth beth foʼugalluneuddawn
academaidd.Ysbrydolwydyprosiectganbersonifanc, sy̓ n ffotograffydd brwdacsyddwedigweithio ar y cydgydani i ddarparu
llaisperson ifancynybrosescynllunioa r̓ paratoadau.

Yllun isodywein henillyddcyffredinol eleni sy̓ ndodoFCAGogleddOrllewin Lloegr.



Ygwasanaethau
rydymyneu
darparu

LleoliadauMaethu

Mae poblleoliad yncael ei
drefnua i̓ fonitro ynunolâ
RheoliadauGwasanaethau
Maethu (mae r̓ rhainyn
amrywio rhywfaint ynLloegr,
CymruaGogleddIwerddon):
Rydymyngweithioʼn agosgydag
AwdurdodauLleol acYmddiriedolaethau
IechydaGofalCymdeithasoli ddeall yr
anghenionpenodolsy̓nymwneudâ
lleoliadaumaethumewnardaloeddpenodol.
Wedyn, rydymynmyndati i recriwtio Rhieni
Maeth oystodogefndiroeddsy̓ngallu
darparu lleoliadaumaethuosafonuchel i
blant sy̓nderbyngofal yrAwdurdodauLleol
a r̓ Ymddiriedolaethau. Einnodywdarparu r̓
mathaucanlynolo leoliadau:

Brys-Gall y rhan fwyaf oʼngofalwyr
ddarparu lleoliadaubryshebeucynllunioar
gyferplantunigol agrwpiauo frodyra
chwiorydd.

Seibiannau/ArosiadauByr -Mae gennym
nifer oofalwyr syʼndarparulleoliadau
seibiantnaill ai̓ n rheolaiddneufel arosiadau
byruntro.

Tymorbyr-Mae lleoliadau tymorbyryn
amrywioo ranhydacynamlmaentwedi̓ u
cysylltu i asesiadaubellacho r̓ plentynac
aelodaueraill yn y teulu, ar y cydâ

phrosesau r̓llys.Gellir creucynlluniau tymor
hirmewn lleoliadau tymorbyr.

Pontio -Gallwn ddarparu lleoliadau gyda
RhieniMaeth syddâphrofiadpontioplant
nes iddyntgael eumabwysiadu,i fodyn
sefydlogneuʼnannibynnol. Mae lleoliadau
pontioyn rhanogynlluntymorhirplentyn
ac ynparaamhydat2 flyneddfel arfer.

Tymorhir /Sefydlogrwydd-Mae lleoliadau
argael gydaRhieniMaeth tymorhir syʼn
gallugofaluamblentynunigolneugrŵpo
frodyr achwiorydd. Caiff lleoliadau tymor
hir eucyfatebaʼu cadarnhauar y cydâ r̓
awdurdodlleol ac ymddiriedolaethaugofal
iechydcyfrifol.

Lleoliadau trawsnewid -ar gyferplant sy̓ n
symudoofalpreswyl

Rhiant aPhlant -Gallwn ddarparu lleoliadau
gydaRhiantMaeth llemae rhieni ifanc yn
derbyncymorthacarweiniader mwynhelpu
iddatblygueusgiliaumaguplant. Gall rhieni
maethhefydgynorthwyoawdurdodaulleol
gyda̓uhasesiadau trwy ddarparu
gwybodaethsy̓nymwneudâ
chymhwysedd/galluoeddmaguplant.

LleoliadauUnigol-Osyw r̓ awdurdod lleol yn
mynnubodyplentynynunigblentynmewn
lleoliadneuʼnblentyn ifancaf/hynafmewn
lleoliad, maeʼn rhaidnodihynynystodycam
atgyfeirio ermwyngallucyfateb y lleoliad i̓ r
lleoedd gwagsyddargael.

Lleoliadau i frodyrachwiorydd-Gall llawer
oʼnRhieniMaeth ofaluamgrwpiaumawro
frodyrachwiorydd sy̓nsicrhaubodyplant
ynarosgyda̓ubrodyrachwiorydd.

Plant aphoblifancar eupeneuhunain-
Mae gannifer oʼnRhieniMaeth brofiado
ofaluamblant sy̓ n cyrraeddynyDUheb
deuluneuwarcheidwad.

Maethu arbennig-Maeʼn darparu lleoliadau
iblant syddaganghenioncymhlethyn
ymwneudaganableddau,anghenion iechyd
neuymddygiadauaallai fodynheriol i
oedolion.Fel arfer, mae r̓ lleoliadauhynyn
cynnwyspecynnaucymorthuwchneu
wasanaethauabrynir ynychwanegol.

Remand-Maeʼn cyfeirio at leoliad person
ifanc syddwedi̓ i remandio i ofal yr
awdurdodcontractioneu i̓ remandio i̓ r
ddalfa trwy̓ r DdeddfCymorthCyfreithiol,
Dedfrydu aChosbiTroseddwyr 2012.

Aroslle rydw i /Pan fydda i̓ nbarod/Mynd
yr ail filltir -Maeʼn cyfeirio at y trefniadaulle
maepobl ifancsy̓n18oedneuhŷnaoedd
ynderbyngofal ynparhau i fywgyda̓u
RhieniMaethblaenorol.

09. Ygwasanaethaurydymyneudarparu



YBrosesCyfatebu
Mae pobcaisamleoliadaumaethuynamodolarbrosesgyfatebu
i sicrhaubodsgiliauaphrofiadeinRhieniMaeth yndiwallu
anghenionpobplentyn/personifanca leolir gydani.Mae hynyn
cynnwyscwblhauasesiadaurisgachynlluniaugofalmwydiogela
adolygirpan fyddangenaphanfyddynbriodol.

CynllunioLleoliadau
Paratoir a chytunir argynlluniaulleoliadaugydachomisiynwyr
gwasanaethargyferpoblleoliad sy̓ncynnwysgwybodaeth
hanfodol, cynlluniaugofal aceglurderamawdurdodwedi̓ i
ddirprwyoargyferRhieniMaeth mewnperthynasâ r̓ plant a
leolir gydanhw.

Pan fyddynbosibl, cynhelir prosescynlluniocyny lleoliad,
gangynnwyssesiynaucyflwyno gyda r̓RhieniMaeth a r̓
plentyn/plant. Rydymynhelpupobl ifanc i ymgartrefumewn
lleoliadaunewydd trwyddarparu llyfrynnaucroesoa
phroffiliau fideo llebohynny̓nbosibl.

Rydymynsicrhauy trafodir anghenionhiliol, diwylliannol ac
ieithyddol yboblifanc ac ystyrir eu rhywedda rhywioldeb
wrthwneudpenderfyniadauam leoliadau.

Rydymynsicrhaubodcartrefi einRhieni Maeth ynbodloni
pobgofyniadiechydadiogelwch.

10. Ygwasanaethaurydymyneudarparu

Rydymyncefnogiplant syddwedi̓umaethu i gadwmewn
cysylltiad â ffrindiaua r̓ teulu, lle bohynnyʼnbriodol.



TeamParenting®
TeamParenting ywymrwymiadyrFCAi ffordd
therapiwtigo feddwl amblant syddwedi cael trawmaaʼu
hanghenionemosiynol.
Maeʼn cydnabodyr angenibobaelodstaff ynamlgaeldealltwriaeth sylfaenol
bodangenmewnbwntherapiwtig arblant aphobl ifancsyddâhanesodrawma,
ogaeleucam-drinneueuhesgeulusoa/neusyddaganawsterau ymlynu ihybu
llesadatblygiadseicolegol.

Mae pobaelodstaffwedi ymrwymo i̓ r dull cyfannol hwno faethusyddhefydyn
cydnabodbodganbobpersoncymorthsy̓nymwneudâ gofal yperson ifanc
wybodaethwahanol aphrofiadaugwahanolo r̓ personifanchwnnwacygallant
greudarlun llawnachydlynoloanghenionyperson ifancpan fyddantyn
gweithiogyda̓ igilydd.

Mae pobRhiantMaeth yncael ei gefnogiganweithwyr cymdeithasol yr FCAac
ystodoweithwyr proffesiynol eraill a allai gynnwystherapyddion, gweithwyr
cymorthastaff addysgolsyddargael i̓w cynnwyspanfyddangen.

Cydrannau
TeamParenting
Mae TeamParentingyr FCAyncynnwysdwyelfenallweddol -ethosadewislen
oymyriadau therapiwtig penodol addefnyddir llemaeʼnbriodolganddibynnu
ar lefel angenyperson ifanc.

Mae r̓ ethos ynberthnasolar draws yr FCAi boblleoliad.Mae hynwedi̓ i anelu
at sefydludiogelwchasefydlogrwyddypersonifancganganiatáuperthynas
gadarnhaolacymlynolgyda i̓ofalwyr.

Gallai ymyriadau therapiwtig penodolgynnwys:

Sesiynau therapi arycyd-lle diogelachreadigol iofalwyr aphlant/pobl
ifancarchwilio amynegimeddyliadau, teimladau acymddygiadauanoddy
gallent fodyneuprofi.

Ymgynghoriadau-i RieniMaeth, gweithwyr cymdeithasolacaelodau eraill
o staff.

Hyfforddiant -iRieni Maeth astaff ynglŷnâdeall a rheoli ymddygiadau
heriol, anawsterau ymlynu,datblygiadplant, camdriniaeth, trawma, hunan-
barchapherthnasau.

Mae moddgofynhefydamwasanaethauychwanegol fel seicotherapi unigol,
asesiadauganarbenigwyr, gwaithyndilynmabwysiaduagwaithymyriad
cynnar.

Ondmaesicrhauadferiadagwydnwchyndasgtherapiwtig gymhlethaallai
ddigwydddros flynyddoeddargyfer rhaiplentyn. Ynyrachosion
arbenigol/cymhlethhyn, efallai darperir ymyriadautherapiwtigpellach, lle bu
cytundebar y cydâ r̓ awdurdod lleoli bodangenlefel benodolofewnbwn i
gefnogi̓ rlleoliad.

Egwyddorion
sylfaenol Team
Parenting

Canolbwyntiogwasanaethar ygofalwr a̓ r
plentynmewnlleoliad.

Seiliedig argryfderau apherthnasau.

Mae ganbobrhyngweithiad gyda̓ r
plentyn ypotensial i fodyn therapiwtig.

Ffocws ar greuamgylcheddgofalsaff,
cysonadiogel.

Cynllunio agosodnodau.

Cydgysylltuachydlynu gwasanaethau.

Arsail Safonau Ymarfer.

11. Ygwasanaethaurydymyneudarparu



DewisiadauaLleisiauPobl Ifanc
Cyfranogiadywcynnwysplant aphobl ifanc,gangreucyfleoedd iymgynghoriamynegi, acwedyn
defnyddio r̓wybodaethhoni lywio arferion. Mae hynynsail i bopeth rydymyneiwneudynFCA.

GwasanaethGwaith Cymdeithasol
Ynogystalâgweithiwr cymdeithasol yplentyno r̓ awdurdod lleol/ymddiriedolaeth iechydagofal
cymdeithasol,maepobunoʼnRhieniMaeth yncael eucefnogiganweithiwr cymdeithasolgoruchwylio
penodol.

I gyflawnihyn,maegennymFframwaith
CyfranogiaChynllunGweithredu sy̓n
amlinellu r̓ hynydylemfodyneiwneudac
ynsicrhaubodatebolrwydd amhynarbob
lefel. Rydymynymdrechuiweithio ynunol
â r̓ egwyddorioncraiddcanlynol:

Ymgysylltuâphlant aphobl ifanc i
wneudgwahaniaethcadarnhaol a
pharhaol i̓wbywydau.

Gweithio gydaphlanta phobl ifanc i̓w
helpu igyflawni.

Ymgynghori,gwrandoachlywed lleisiau̓ r
plantaphobl ifancganddarparu
cyfleoedd iddynt gymrydrhanynybroses
gwneudpenderfyniadauadylanwaduar
wasanaethau.

Defnyddio tystiolaeth ogyfranogiad fel
sail argyfergwella safonauagwella
canlyniadauargyferplant aphoblifanc.

Darparucyfleoedd arloesol a rhagorol i
boblifanc trwy weithlu â sgiliaua
hyfforddiant dasyddâmynediadat
ddigonoadnoddau.

Mae gennymLysgenhadonCyfranogi i fodyn
llais i gyfranogiada i̓ hybu. Enghraifft ddao
gyfranogiadywcynnwyspobl ifancmewn
cyfweliadau staff a r̓ siwrnai ar gyfer
hyfforddiant maethu.Ymgynghorirâphlant
aphobl ifanchefydynglŷnâgweithgareddau
agofynnir iddyntwneudsylwama
chyfranogiatddiwygiadau i̓ rCanllaw i Bobl
Ifanc a̓ rDatganiadoDdiben.Rydymyn
annogeinpobl ifanc i gaeleiriolwyr ac
ymwelwyr annibynnolacesbonio r̓ hyn
maent yneiwneudynyCanllawi Bobl Ifanc.

Hybu r̓CanlyniadauGorau
Mae gennymdraciwr canlyniadauymaeeingweithwyr cymdeithasol ynei lenwi̓ ngysongydaʼnRhieniMaeth i ddangostystiolaeth o r̓
cynnyddmaeein plant aphoblifanc ynei wneud. Ynamlcynhwysir plantaphoblifanc ynybroseshonpanfyddynbriodol

Darparugoruchwyliaeth achymorth iRieni
Maeth ynunolâ r̓ rheoliadaua safonau
gofynnol.

Cadwmewncysylltiad yngysonâ̓ r Rhiant
Maeth a r̓ plantmewnlleoliadtrwy
ymweliadauâ r̓ lleoliadagalwadau ffôn.

Ymweld â̓ r cartref maethynddirybudd.

Darparucyngor,arweiniad achymorthy tu
allan i oriaugwaithi RieniMaeth ynglŷnâ
gofal plantmewnlleoliad.

Cydlynugwasanaethaucymorth eraill
pan fyddynbriodol, er enghraifft
gweithwyr cymorthadarpariaethgofal
seibiant.

Cysylltuâdarparwyr gwasanaethau
proffesiynol eraill a allai fod yn rhanoa
chyfranogiatgyfarfodydd ffurfiol am
gynlluniaugofalplantacadolygiadau
RhieniMaeth.

Nodiahelpu iymateb ianghenion
hyfforddiRhieniMaeth.

Cadwcofnodion gofalus amgynnydd
lleoliadaua chyflawniadauplant.

HelpuRhieniMaeth igyrraeddSafonau
DatblyguaChymorthHyfforddi/
CanlyniadauFframwaith SefydluCymru
neusafonaucyfatebol yny rhanbarth
neuwladberthnasol ynystodcamcyntaf
eugyrfamaethu.

Mae ganeingweithwyr cymdeithasol
goruchwylioystodeangobrofiadacmae
ganlawer ohonyntarbenigeddpenodol, er
enghraifftmewngwneudgwaithstori
bywyd,paratoadau gadaelgofala chynnal
asesiadaurhieni aphlant.

Byddeingweithwyr cymdeithasolgoruchwylioyn:

12. Y gwasanaethau rydym yn eu darparu



CymorthAddysgol
Rydymwedi ymrwymoigefnogipobunoʼnplantaphobl ifanc i
gyflawnieu potensial addysgol.

Mae ymchwil yndangosygallplantaphobl
ifancsy̓nderbyngofalfoddananfantais
benodoloraneuhaddysg.Maent yn fwy
tebygologael addysgdoredigacanghenion
ychwanegolnaphlantnadydyntynderbyn
gofal, sy̓ neffeithio ar eucynnydd,
cyraeddiadauachyfleoeddbywyd.Rydymyn
cydnabodyrôlarwyddocaol syddganein
RhieniMaeth a staffwrthweithiomewn
partneriaethgydagweithwyrproffesiynol eraill
i hybucyflawniadauaddysgolachanlyniadau
cadarnhaol argyfer einplant aphoblifanc.

Arweinydd Addysg

Ymmhobgwladarhanbarth, maegennym
AelodoStaff penodolsy̓nArweinyddAddysg,
syddâdealltwriaeth gyfoesoddeddfwriaetha
chyngorsy̓nberthnasol i addysgplanta phobl
ifancsy̓nderbyngofal.Danarweiniad y

Cyfarwyddwr Addysg,maentynrhannu
gwybodaethâgofalwyrastaff amaddysgacyn
rhannuarferda i̓ ngalluogi iherioysgolionyn
hyderus,panfyddangen.

Tasggraidd

Mae hybuaddysguplantaphobl ifancymaent
yngofaluamdanyntadeall rôl addysgumewn
gwellacanlyniadau ynunodasgaucraidd
RhieniMaethaGweithwyr Cymdeithasol.
Trafodirpresenoldeb, cynnyddachyrhaeddiad
yn rheolaiddmewngoruchwyliaeth,
cyfarfodydd tîmacadolygiadau.Pan fo
pryderonamaddysg,maegofalwyryn trafod y
pryderonhyn â̓ r ysgolabodyneiriolwr drosy
plentyn.Mae gofalwyr ynmynychucyfarfodydd
CynllunAddysgPersonolachyfarfodydd eraill
gydagysgolion isicrhaueubodynhollol
ymwybodolamgynnyddeuplentyn asuty
gallantgefnogihyngartref.

Lleoliadau ysgol

MaeRhieniMaeth aGweithwyrCymdeithasol
yngweithiomewnpartneriaeth gydag
awdurdodau lleol i sicrhau,pan fyddynbosibl,
bodganblantaphobl ifanc le llawn amser
mewnysgolneu leoliad addysgarall sy̓naddas
i̓w hanghenion.Os,amunrhywreswm,nadyw
plentynneuberson ifancmewnaddysg, rydym
yncysylltu â r̓ awdurdodlleol i ddatryshynyn
gyflym, tra̓n cefnogi̓ rgofalwr gydagaddysgyn
ycartref felmesurdrosdro.

DathluLlwyddiannauRydym yn
cydnabodnadcanlyniadauarholiadauywunig
fesur llwyddiant addysgol.Rydymynadnabod
ein plantynddaacyngwybodsutmaentwedi
gwneudcynnyddowahanol bwyntiau dechrau.
Rydymyncydnabodeugwahanolgyflawniadau
addysgol,academaiddachyflawniadaueraill, ac
yneudathluâʼngwobraucyflawniad
blynyddol.

13. Ygwasanaethaurydymyneudarparu



Recriwtio acasesu
RhieniMaeth
Mae einproses recriwtio acasesuyncymryd4-6misargyfartaledd. Gwneir pobymdrech i sicrhaunad
oesoedi ygellir ei osgoi.
Recriwtio:

Mae gennymGanolfanGymorthMaethu
llemae tîmpenodol yngofynamfanylion
sylfaenolganddarparofalwyr, ynateb
unrhywgwestiynaurhagarweiniol a allai
fodganddyntamfaethuacyndosbarthu
deunydddarllenamwaith yr asiantaeth.

Mae YmgynghoryddRecriwtio Gofalwyr yn
cynnal yprofionsgriniocyntaf argyfer
darparofalwyr ac ar sail ywybodaetha
gesglirynargymell addylentwneudcais.

YBrosesYmgeisio:

Mae darparRieniMaeth yn llenwi ffurflen
gais,ganroigwybodaeth fanwl ameu
hunain a̓u teuluacyncydsynio igwblhau r̓
gwiriadauacymholiadauangenrheidiol i
ganfodaydyntynaddas i faethu.

Mae̓n rhaid i ymgeiswyrgael archwiliadau
meddygolganeuMeddygTeulu i sicrhau
nadoesunrhywbroblemauisorweddola
allai effeithio ar eugallui faethu. Bydd yr
adroddiadauar gael iYmgynghorydd
Meddygol einHasiantaethermwyn iddoef
neuhi roi ei sylwadau.

Asesiad

Byddgweithiwr cymdeithasolcymwysedigyn
cynnalasesiad,a fyddangencael
cyfranogiad llawnganyr
ymgeisydd/ymgeiswyr.Byddynymweld â
nhwyneucartref, yngyffredinol ar6-8
achlysur, i gasglugwybodaethambobaelod
o r̓ cartref aphrofiadasgiliau r̓ymgeiswyr
mewnperthynasâmaethu.Maehynyn rhoi
sail i adroddiadasesiad.Rydymyndefnyddio
fformatyFfurflen F1agyhoeddwydgan
CoramBAAF.

ByddRheolwr Asesuyngoruchwyliogwaith y
Gweithiwr CymdeithasolAsesuâchysylltiad
beunyddiol aco leiaf2gyfarfodgoruchwylio
strwythuredig ffurfiol. Pwrpashynyw
sicrhaucydymffurfiaethâ rheoleiddiadau
trwy gydolyrasesiad, sicrhaubodyrasesiad
yn cadwei ffocwsar faterionallweddol i
lywioargymhellionseiliedigardystiolaeth
priodolasicrhauSicrwyddAnsawddcadarny
brosesasesua̓ radroddiad.

Neilltuir SwyddogCymorthRecriwtio (RSO)
felunigolyncymorthgweinyddolo r̓dechrau
i̓ r diwedd trwy gydolyr asesiad i sicrhauy
gwneir ygwiriadauangenrheidiolac fel
personcyswllt cefnogolparhausi̓ r
ymgeiswyrgael trafodunrhyw faterionsy̓ n
ymwneud â̓uhasesiad.

Defnyddirdull cadarnar gyferparatoi
ymgeiswyramheriau r̓ rôlmaethu trwy
gydolyrasesiad,ynbennafganddefnyddio
ʻYCamauNesaf i Faethu gyda̓ rFCA.̓ Offeryn
electronigywhwnsy̓ncefnogi̓ r
ymgeisydd/ymgeiswyra̓ rGweithiwr
CymdeithasolAsesuiweithio gyda̓ igilydd i
drafodagweddauallweddolo r̓ rôlgan
ddefnyddio testunstorïol adolenni i gyfreso
fideos.Gofynnir i̓ r ymgeisyddgwblhau llyfr
gwaithmyfyriol ynystodyrasesiadaddylai
ddangosdealltwriaeth amyfyrdodauac
unrhywfeysydd lle byddangendysgumwy.
Dylai̓ r llyfr gwaith lywioagweddauo
adroddiadyrasesiadadylai fodargael i̓ r
Gweithiwr CymdeithasolGoruchwylio arôl ei
gymeradwyoihysbysudealltwriaeth o
ddealltwriaeth yrymgeisydd/ymgeiswyrac
anghenioncymorth /dysgu.

ByddpobdarparRiantMaeth ynmynychu
hyfforddiantparatoi ynystodeuhasesiad.
Mae einhyfforddiantyndarparu
gwybodaethbellachamgyfrifoldebaubod
ynRhiantMaeth agweithiogyda r̓ FCA.

Mae adroddiadyrasesiadFfurflenFyncael
ei rannu â̓ r ymgeisydd/ymgeiswyracyna
fe i̓ cyflwynir i̓ n PanelMaethu, i
gynorthwyo r̓ brosesgwneud
penderfyniadau.Gwahoddir ymgeiswyr i
fynychucyfarfodyPanel gyda̓uhasesydd.

YPanelMaethu:

Mae̓ r Panel yngwneudargymhellionam
briodoldebymgeiswyr igaeleu
cymeradwyo felRhieniMaeth gyda r̓ FCA.
Rhoddirgwybodi̓ r ymgeiswyram
argymhelliadypanel arddyddiadypanel ei
hun.Byddyrargymhelliadyn llywio
penderfyniadyr asiantaeth.

Cymeradwyaeth:

Mae̓ r Unigolynsy̓nGwneudy
PenderfyniaddrosyrAsiantaeth (ADM) yn
darllenacynystyriedpobdarno
wybodaethamyrasesiada,ganystyried
argymhelliadyPanelMaethu, yngwneudy
penderfyniad igymeradwyoymgeiswyrai
peidio.Fel arfer yrADMyw r̓ Rheolwr
CofrestredigondmaehefydailADMsy̓n
rheolwrynein tîmSicrhauAnsawdda
Diogeluaallai helpu iwneud
penderfyniadauamgymeradwyoneuail-
gymeradwyoRhieniMaeth.

Rhoddirgwybod i̓ r ymgeiswyr am
benderfyniadyr asiantaethar lafar ac yn
ysgrifenedig.Cedwirpobdarno
wybodaeth agasglwydamddarparRieni
Maeth ar ffeil a gellir gweldrhai adrannau
argais.

Rhoddirgwybod i̓ r ymgeiswyrameuhawl i
apelio ynunol â r̓ rheoliadausy̓ n
berthnasol ynyr awdurdodaeth llemaent
ynbyw.

RydymyncroesawuymholiadauganRieni
Maeth syddeisiau trosglwyddooasiantaethau
eraill a̓ nnodywgwneudybrosesmorgyflym
acesmwythâphosibl.

Gofynnir i ymgeiswyrnodio leiaf tri chanolwr
personola fyddyndarparugeirdaonysgrifenedig
acyncael eucyfweld fel rhano r̓ brosesasesu.Ni
ellir defnyddiogeirdaonganasiantaethauallanol
ageirdaonpersonol, aroddir yngyfrinachol,heb
gysyniadyrymgeisydda̓ r canolwr/canolwyr
perthnasol.

Mae r̓ rhain yncynnwys:

Dilysuhunaniaeth ahanes
personol

Gwiriadau r̓ Gwasanaeth
DatgeluaGwaharddargyfer
poboedolynynyr aelwyd

Ymholiadaui AwdurdodauGofal
CymdeithasolPlant aʼuCofrestri
AmddiffynPlant

Ymholiadauiasiantaethau eraill
ynôl yrangen.

14. Recriwtio acasesu Rhieni Maeth



AdolygiadauRhieniMaeth
Mae gennymweithdrefn fanwl ar gyfer cwblhauadolygiadauRhieniMaeth syʼnadlewyrchucyfraith
statud, rheoliadau, safonaugofynnolcenedlaethol a r̓ canllawarfer da.

Ynogystalâ̓ rgofynion igynnaladolygiadaublynyddol, rydymhefydyn
cynnal adolygiadauychwanegolpanfyddhynny̓nbriodol (e.e. yndilyn
cwynneuddigwyddiaddifrifol neu lle awgrymirnewidtelerau
cymeradwyo). Mae̓n bosibl ydefnyddir SwyddogAdolyguAnnibynnolar
gyfer adolygiadauo r̓ fathacefallai ybyddyradolygiadyncael ei gyflwyno
i̓ r Panel Maethu. Ynogystal âgwneudargymhellioni̓ rUnigolyn sy̓ n
GwneudPenderfyniadaudrosyrAsiantaeth,mae r̓ PanelMaethuyn
darparusicrwyddansawddargyferybrosesachynnwysadolygiadaui̓ r
asiantaeth.

Mae eingweithdrefnadolyguyncanolbwyntioar alluoeddcraiddRhieni
Maeth, gangynnwysSafonauDatblyguaChymorthHyfforddiynLloegra
ChanlyniadauFframwaith Sefydlu yngNghymru.Rydymbobamseryn
ceisioadborthallanolganweithwyr cymdeithasolplant, darparwyraddysg
aceraill sy̓ n ymwneudâ r̓ plentyn.Mae r̓ adolygiadhefydyndarparu
fforwmigydnabodadathlu cyflawniadau r̓ plentynaʼnRhieniMaeth.

15. Recriwtio acasesu Rhieni Maeth



Hyfforddiant a chymorth
Hyfforddianta ddarperiri RieniMaeth a staff

Rydymwedi ymrwymo iddarparu
hyfforddiantoansawdduchel sy̓ n
hygyrchacynberthnasol i bobunoʼn
RhieniMaeth.

CyflwyniadiFaethu

Mae pobunoʼnRhieniMaeth yn cwblhau
hyfforddiant cyncael eu cymeradwyoyn
ystodeuhasesiadsy̓narchwilio r̓ Camau
Nesafar eu taith i fod ynRhiantMaeth,
sutmaeʼnteimlo i fodynbersonifancsy̓ n
derbyngofalmaethac i archwilio r̓
wybodaeth asgiliausyddeuhangen
arnynt i baratoi i fodynRhiantMaeth,
megisrôl RhiantMaeth, gweithio ar y cyd,
deall plant aphobl ifanc,gofalumwy
diogel,hybugwydnwchachanlyniadau
llwyddiannus, trawsnewid -symud
ymlaen.

Sefydlu

Mae gennymgwrssefydluar-leinsy̓n
edrychar feysyddallweddol i roi̓ r sgiliaua
hyder syddeuhangeniRieniMaeth i
gymrydeuplentyn/person ifanccyntaf.

Hyfforddiantgorfodol

Arôl cael eucymeradwyomae rhaglen
gynhwysfawrohyfforddiant adatblygiad
parhausargaelganddechraugyda̓ r
cyrsiaugorfodolybyddpobRhiantMaeth
yneuderbyn.

Rydymynymfalchïoeinbodynsefydliaddysguac rydymynhelpugweithwyr aRhieniMaeth iddatblygueu
sgiliau,gwybodaethaphrofiad.

Mae r̓ rhain yn cynnwyshyfforddiantmwy
penodolmewndiogelu,cymorthcyntaf
brys,meddyginiaethagofal iechyd, iechyd
adiogelwchynycartref, rheoli ymddygiad
heriol agofalumwydiogel.

Hyfforddiantategol

Mae gennymystodeangogyrsiausyddar
gael ar-leinac fel cyrsiauwynebynwyneb
a fyddyncael eu trafod gydaRhieni
Maeth ac yn llywioeuCynllunDatblygu
Personol i ddatblyguymhellach
wybodaethasgiliau, ynenwedigargyfer y
rheini ygallai fodganddyntleoliadau
arbenigolneu iddiwalluanghenion
penodolplantpenodol.

Mae r̓ rhain yncynnwys:

Gweithio gydaphlantaganableddau

Gofaluamblant areu peneuhunain
sy̓ n ceisio lloches

Plant sy̓nsymudoofal preswyl

Rhiant aphlentyn

Cyrsiau therapiwtig

Pynciau Diogelueraill megis
Camfanteisioʼnrhywiol ar blant,
Llinellau Cyffuriau, E-ddiogelwcha
Radicaleiddio

Rydymynannogachefnogiein staff yn
weithredol iddatblygueusgiliau,
gwybodaethachymwysterau
proffesiynol.

Mae cataloghelaeth ogyfleoedddysguar
gael i staff arbob lefel ac ymmhobrôl yn
ysefydliad.Gall hyngynnwyshyfforddiant
syʼnberthnasoli̓ w rôl bresennolneui̓w
helpu ibaratoi amrolauynydyfodol.
Mae r̓ rhain yncynnwys:

YrAcademiGwaith Cymdeithasol

Cyrsiau diogelu

Sgiliau rheoli

Prentisiaethau

Rydymyncredumewndysgugyda
chymheiriaidacyncynnigsesiynau
hyfforddi ar y cydargyfer staff aRhieni
Maeth i alluogirhannuarfer da a
phrofiadau.

Mae pobhyfforddiant rydymyneigynnig
wedi̓ i fapio i reoliadauasafonaugofynnol
cenedlaethol aʼu croesgyfeirio i̓ r Safonau
DatblyguaChymorthHyfforddi ynLloegra
ChanlyniadauFframwaith Sefydluyng
Nghymru.

Disgwyliri RieniMaeth a staff gymryd
cyfrifoldeb droseudysgueuhunaina
dangosdatblygiad personola
phroffesiynolparhaus.

16. Hyfforddiantachymorth



Cymorthi RieniMaeth
Mae r̓ pecyn cymorthrydymynei gynnigyngwerthfawrogi gwaitheinRhieniMaeth a r̓ cyfraniad cadarnhaolmaent
yneiwneud i fywydau plant/poblifanc.Rydymyncydnabodbodcymorthpriodol i̓ r teuluoeddsy̓ nmaethuyn
hanfodolobwysigermwynsicrhau lleoliad llwyddiannus.

Mae ganbobunoʼnRhieniMaeth fynediad
at yr adnoddaucanlynol:

Mynediad ataelod ostaff 24awr ydydd,
7diwrnodyrwythnos, 365diwrnody
flwyddyn.

Goruchwyliaeth achymorthgan
weithiwr cymdeithasolgoruchwylio
cymwysedigaphrofiadol.

Ymweliadaurheolaidda chysylltiad dros
y ffônynamlganweithiwr cymdeithasol
goruchwylio.

Cyfarfodyddgrŵpcymorth rheolaidd.

Mynediad at linell gymorthcyngor
cyfreithiol a chynlluncymorth
annibynnolarbenigol.

Lefel ogymorthariannol sy̓n
gwerthfawrogi sgiliauRhieniMaeth.

Gweithgareddauwedi̓u trefnu argyfer
plant/pobl ifanc.

AelodaethFosterTalk. Mae hynyn
cynnigcyngoramfaterion maethuac
addysgolynogystal âchyngorcyfreithiol
amddim,yswiriant treuliau cyfreithiol,
cyngoramfaterionariannol personol a
threthi. Mae ynahefydgylchgrawn
chwarterol ace-gylchlythyrmisol i helpu
RhieniMaeth i

gadwʼngyfoesynglŷnageitemau aallai
fodynberthnasol iddynt.

Aelodaethgorfforaethol Fostering
NetworkaCORAMBAAF.

Pecynseibiant, fel arfer hydat14o
nosweithiau, sy̓ ndiwalluangheniony
plentyna r̓ RhiantMaeth.

Platfform ar-leinunigrywsy̓nrhoi
mynediadatnewyddionadiweddariadau
rhanbarthol /cenedlaethol, blogiaui lawer
oostyngiadauarsiopaabargeiniongwych
gan rai o r̓manwerthwyrmwyaf.

LlaisGofalwyr
Rydymyngweithioar y cydgydaʼnRhieniMaeth iddatblyguein
darpariaeth maethu.Mae hynyngolygubodgennymrolau
cynrychioli gofalwyrymmhobrhanbarthagwlada fforymau lleol a
chenedlaetholi ofalwyr.Mae llais RhieniMaethwrthgalon y
gwelliannauparhaus rydymyneugwneudi̓ rgwasanaetha
ddarperirgennym.Rydymynannogadbortharbob lefel, maehyn
yncynnwysymgynghoriadargyferadolygiadaugofalwyr ac
arolygoneraill syʼnfwydienw.

17. Hyfforddiantachymorth

Rydymyngwerthfawrogi ein
RhieniMaeth!
Rydymyn falchosut rydymyncyfathrebu acymgysylltuâʼnRhieni
Maeth

Mae gennymddiwrnodblynyddoliwerthfawrogi einRhieniMaeth pan fyddwnyn
dangoscymaint rydymyngwerthfawrogieugwaithcaled iwneudgwahaniaeth
cadarnhaolapharhaus igymaintoblanta theuluoedd pobblwyddyn.



Sicrhau AnsawddaDiogelu

Einnodyw:

Arwainysectoro ranansawdd

Cyflawni̓ r canlyniadaugorauargyfer yplant
aphobl ifanc rydymyngofaluamdanynt.

Creu r̓ llegorauiweithio ynddoargyfer ein
RhieniMaeth a staff

Mae r̓ RheolwrQASyngweithioʼnagos
gyda r̓ RheolwrCofrestredigastaff arall yng
Nghymrui̓w cynghori a̓ucefnogi i sicrhauy
dilynirgweithdrefnaudiogeluyngywir abod
yrasiantaeth ynsefydliadsy̓ndysguacyn
gwella̓ nbarhaus.Rydymynhybudiwylliant
owelliant parhaus,ganroi sylwgofalusi
adborthamygwasanaethauagynigirgan
unrhywunigolionneusefydliadaurydymyn
dod igysylltiadânhw.

Mae RheolwyrCofrestredigaRheolwyrQAS
ynadroddi̓ r Bwrdd SicrhauAnsawdda
Diogelu(QAS),wedi̓ i gadeirioganBennaeth
SicrhauAnsawddaDiogelu r̓Grŵp a̓ i
fynychuganUwchSwyddogiongangynnwys
y PrifWeithredwr. Maegany BwrddQAS
drosolwgoberfformiadallweddola
chydymffurfiaethâsafonauymarfer a
rheoliad. Mae r̓ Bwrdd QASynadolygu
AnsawddGofalacadroddiadaublynyddolyn
thematigacmaewedidatblyguei gwmpas
ynglŷnagarferionacwedi datblyguGolwg
CyffredinoloArferionyPrif Swyddogion
(SOOP) sy̓ ndarparumecanwaithi

Mae gennymDîmSicrhauAnsawddaDiogelu(QAS) penodol sy̓ngweithioardrawsCymunedPolaris i sicrhauy rhoddir y
flaenoriaeth uchaf iddiogeluabodgwellaansawddaryr agendabobamser.

UwchReolwyr sampluansawddarferiona
chofnodionachosarhaparhoiadbortham
arfer daameysyddi̓wdatblyguymhellach.

Einhuchelgaisywparhau i ymdrechui fodyn
ardderchogymmhopethrydymyneiwneud
asicrhaucanlyniadaurhagorol argyferplant,
phobl ifancacoedolion ifancsy̓naros
gyda̓u teuluoeddmaeth.

ArolygiadauRheoleiddiol

Feldarparwrgofal cymdeithasol cofrestredig,
arolygir einhasiantaethyn rheolaidd.Rydymyn
croesawuarolygiadaufel fforddo fonitro r̓
gwasanaethrydymyneiddarparu a̓nhannog i
wneudpobymdrechi sicrhaucanlyniadaurhagorol
ar gyfer yplanta leolir gydaʼnRhieniMaeth.

Mae adroddiadauarolygiadauargaelyn
gyhoeddustrwywefan yrarolygiaethberthnasol.
Gellir caelmynediadat ygwefannauhynowefan
yr FCA.Maent hefydargaelo r̓ swyddfaranbarthol
neuwladolberthnasol neuganyTîmSicrhau
AnsawddaDiogeluynBromsgrove(gweler
cyfeiriadaucysylltiadaudefnyddiol).

Ermwyneinhelpu ibaratoi̓ nddaargyfer
arolygiadau, maegennymbrosesadolygu
gwasanaeth fewnol sy̓nadolygu r̓ cynnyddersyr
arolwgdiwethaf acynnodimeysyddsyddangen
eugwella ymhellach.

Cwynionachanmoliaeth

Rydymyncymrydpobcwynoddifrif acyn
sicrhauycânteuhymchwilioynunol âʼn
gweithdrefncwynion.

Rydymyngweithio iwella arfer yndilyn
unrhywgwynionbobamser.

Rhoddirgwybodibobplentyn/person ifanc a
leolir gydaʼnrhienimaethamyWeithdrefn
Cynrychioli aChwynowrthddechraueu
lleoliadau.Maegwybodaethamyweithdrefn
hefydargaelyny canllaw i̓ r gwasanaetha
roddir i blant aphoblifanc.

Mae taflenni aphosteri amybrosescwynoar
gael sy̓nhygyrchi̓ r ystodeangooedrannau r̓
plant aphoblifanca leolir gydani.

RhoddirgwybodaethameinGweithdrefn
Cynrychioli aChwynoibobRhiantMaeth,
staff acawdurdod lleol/ymddiriedolaeth
iechydagofalcymdeithasol sy̓ nlleoli.

Cesglircrynodeboganlyniadaucwynion a̓u
heffaithar gyflawni̓ r gwasanaethacadroddir
amhynwrthy BwrddSicrhauAnsawdda
Diogelu.

CynhwysirdadansoddiadoGwynion Lleolyn
einhadolygiadblynyddoloansawddygofal
mae r̓ asiantaethynei ddarparuyny
rhanbarthneu r̓wlad.

Mae cofnodobobcwynadderbynniryncael
eigadwa̓ igynnwysmewnadolygiadau
ansawddgofal i lywiounrhywnewidiadau i
arferion.

18. Sicrhauansawddadiogelu



Manylion cysylltiadaudefnyddiol
Gwasanaethau CanologFCA,Malvern View, SaxonBusinessPark,Hanbury
Road, StokePrior, Bromsgrove,WorcsB604AD.

FF: 01527556480

FCACymru

Mae gennymystodeangogyhoeddiadau
amygwasanaethaurydymyneudarparu i
blant aphoblifanc, RhieniMaeth ac
awdurdodaucomisiynu.Mae r̓ rhain yn
rhoi ffocwscenedlaethol a lleol ac yn
cynnwys:

Gwybodaethwedi̓ i hargraffuargyfer
plant a leolir gydaʼnRhieniMaeth.

Crynodebauoarolygon, prosiectau,
digwyddiadauymgynghoriac
ymchwil gwreiddiolarall a
gynhaliwydgyda̓ncwsmeriaid,
RhieniMaeth adefnyddwyrein
gwasanaethau.

Deunyddiaucyhoeddusrwydd sy̓n
disgrifioprosiectau/gwasanaethau
penodol.

Taliadau/telerau presennolar gyfer
darpariaeth pobgwasanaeth.

Cysylltwch â̓ chswyddfaFCAleol.

08004346000
www.thefca.co.uk
contactus@thefca.co.uk

19. Manylioncysylltiadau defnyddiol

April.Newman@thefca.co.uk

April Newman, Rheolwr Cofrestredig 




