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Taflen Ffeithiau
Cyngor Opsiynau Tai Ar Gyfer
Pobl 16 Ac 17 Oed
Beth sy’n digwydd os yw’ch rhieni yn gofyn i chi adael cartref?
Os yw eich rhieni wedi gofyn ichi adael cartref ac nad oes gennych
chi unrhyw le i aros heno yna gall y Tîm Datrysiadau Tai eich helpu

Unwaith byddwn wedi cymryd manylion byddwn yn cysylltu â’ch rhieni/Gwarcheidwad.
Os na fyddan nhw yn eich caniatáu i ddychwelyd i gartref y teulu ac nad oes aelod arall
o’r teulu a all gynnig lety ichi, fe fyddwn ni’n cysylltu â Gwasanaethau Plant a byddwch
yn derbyn asesiad ar y cyd. I ddechrau, bydd hyn er mwyn cadarnhau’r sefyllfa a siarad
am beth sydd wedi digwydd. Bydd Swyddogion wedyn yn ceisio dod i drefniant
rhyngoch chi a’ch rhieni er mwyn gweld os oes unrhyw ffordd y gallwch ddychwelyd i
gartref y teulu.
Os y caiff ei gadarnhau na allwch ddychwelyd adref a’ch bod angen llety ar gyfer heno,
yna efallai y byddwn yn cynnig llety dros dro i chi. Yn ddibynnol ar eich anghenion
unigol, mae’n bosib y bydd Gwasanaethau Plant yn penderfynu rhoi llety i chi neu roi
cefnogaeth i chi.
Os gallwch ddychwelyd i gartref y teulu yna ni fydd dyletswydd arnom i ddarparu
unrhyw lety i chi, ond gallwn roi cyngor i chi ar sut i sicrhau llety amgen.

Beth os ydych chi’n chwilio am gartref i'ch hun?
Os gallwch aros gyda’ch rhieni ond yr hoffech ddarganfod rhywle arall i fyw, gallwn
roi cyngor ichi ar sut i wneud hyn.
Pan fyddwch yn chwilio am rywle i fyw mae’n bwysig meddwl sut byddwch yn gallu
ei fforddio. Cofiwch ystyried rhent a biliau eraill. Byddai hyn yn cynnwys pethau fel
dŵr, nwy, trydan, treth Cyngor ayb. Hefyd ystyriwch eich biliau bwyd a ffôn symudol
ac unrhyw weithgareddau cymdeithasol.
Os na fyddwch yn talu eich rhent a biliau aelwyd eraill byddwch yn colli eich
tenantiaeth.

