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ASIANTAETHAU ERAILL SY'N GYSYLLTIEDIG EFO'R CLEIENT

AMGYLCHIADAU TEULU'R CLEIENT

OedPerthynas â'r Cyfranogwr

Enw Asiantaeth Enw Cyswllt Rhif Ffôn

RHAGLEN GWAITH AMDANI - FFURFLEN ATGYFEIRIO

Nod y Rhaglen ydi cefnogi pobl ddiamddiffyn a difreintiedig i gael hyfforddiant, addysg a/neu 

waith. 

Bydd y Rhaglen yn darparu gwybodaeth, cyngor a chanllaw ar ystod eang o bethau, gan gynnwys 

hybu cynhwysiant cymdeithasol, magu hyder/ hunan hyder, gwella lefelau cymhelliant i 

gefnogaeth gyda gwella sgiliau sylfaenol, sgiliau TG, amlygu cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli, 

profiad gwaith a chyflogaeth.

MANYLION YR ASIANTAETH ATGYFEIRIO

MANYLION SYML Y CLEIENT



∆  16 oed neu hŷn ac yn byw yn Ardal yr Awdurdod Lleol 

∆  Yn byw yn gyfreithlon yn y DU ac yn gallu gweithio mewn Gwladwriaeth sy'n Aelod o'r Undeb Ewropeaidd

Os DO, rhowch gopi efo'r ffurflen atgyfeirio yma

Term

Ddim yn cyfrannu at yr economi

Di-waith

Rhiant Sengl

Cyflwr Iechyd neu Anabledd sy'n 

cyfyngu ar allu i weithio

Ni allwn dderbyn atgyfeiriadau heb lofnod y cleient

LLOFNOD Y CLEIENT

Dychweler y ffurflenni wedi eu llenwi at:                                                                                          

Rhaglen Gwaith Amdani, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DA. Ffôn: 01492 576360

Yr unig un â chyfrifoldeb gofalu am blentyn neu blant

Unrhyw gyflwr iechyd sy'n effeithio ar allu unigolyn i weithio neu i aros yn y gwaith

Ydi'r ymgeisydd efo cyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar ei waith?

ASESIAD RISG

Gadewch i ni wybod pe bai yna unrhyw risg i Ymgynghorydd pe ymwelir â'r cartref:

A wnaethpwyd asesiad risg o fewn y 12 mis diwethaf?                              Do                 Naddo

AC o leiaf un o'r canlynol

                                                                                                                                                                    Ydi                  Na

Yn wynebu sialensiau sylweddol yn cael gwaith, addysg a hyfforddiant?

Ydi'r ymgeisydd yn riant sengl?

Ydi'r ymgeisydd rhwng 16-18 oed ac allan o addysg, gwaith neu hyfforddiant?

Ydi'r ymgeisydd yn ystyried bod ganddynt nam corfforol neu synhwyraidd?

Ydi'r ymgeisydd efo salwch neu angen iechyd meddwl?

Rhowch fanylion sefyllfa bresennol y cleient:

RHESYMAU DROS ATGYFEIRIO

Rwy'n datgan bod y manylion a roddwyd ar y ffurflen hon yn wir hyd y gwn. Rwy'n deall bod y Rhaglen 

Gwaith Amdani yn parchu cyfrinachedd, oni bai lle bo risg o drosedd neu niwed difrifol i eraill neu fy hun. 

Fodd bynnag, fel bo'r Rhaglen yn gallu darparu'r gwasanaethau gorau posibl i mi, efallai bydd adegau pan 

fydd angen iddynt rannu gwybodaeth amdanaf a fy nheulu gydag asiantaethau/ awdurdodau partner/ 

darparwyr gwasanaeth allanol/ cyrff llywodraethu eraill a gwerthuswyr prosiect allanol. 

CYMHWYSEDD AR GYFER Y RHAGLEN

Ydi'r ymgeisydd yn ystyried bod ganddynt anabledd neu anhawster dysgu?

Mae'n rhaid i unigolion fod :

∆  Allan o waith

Ddim mewn addysg, hyfforddiant na gwaith a ddim yn chwilio am waith NAC yn cael Lwfans 

Ceisio Gwaith

Yn chwilio am waith ac yn cael Lwfans Ceisio Gwaith

DIFFINIADAU DEFNYDDIOL

Diffiniad


