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Rhagymadrodd i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran 
rhyw, hil, oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, 
beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac adsefydlu 
troseddwyr. Bydd y Coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac 
unrhyw ddeddfiad neu addasiadau dilynol 

 

Cynaliadwyedd 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad 
cynaliadwy drwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol  hir-
dymor pobl a chymunedau. Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy’n hyrwyddo 
cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a dulliau sy’n gwella’r amgylchedd naturiol 
a’r hinsawdd diwylliannol wrth barchu ei gyfyngiadau. 

 

Y Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 
Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno 
nifer o Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â 
hwy. Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi 
newydd a diwygiedig. 
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1. Cyflwyniad  

1.1. Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr ifanc i gael mynediad at 
addysg. Nod y polisi hwn yw sicrhau bod gofalwyr ifanc yn y coleg yn cael eu 
hadnabod yn gynnar ac yn cael cynnig cefnogaeth briodol er mwyn cael mynediad at 
addysg y mae ganddynt yr hawl iddi. 

1.2. Nid yw mwyafrif y gofalwyr ifanc sy’n gofalu yn hysbys i staff y Coleg, felly mae’n 
bosibl mai bod yn ofalwr ifanc yw’r rheswm cudd am bresenoldeb gwael, tangyflawni 
a bwlio. Ac mae llawer o ofalwyr ifanc yn gadael eu haddysg neu’n methu â chyflawni 
cymwysterau. 

1.3. Mae gofalwr ifanc yn blentyn neu'n berson ifanc sy'n helpu i ofalu am rywun 
gartref. Mae'r mwyafrif yn gofalu am riant, yn aml mewn teulu un rhiant, ond mae rhai 
yn cymryd cyfrifoldeb am frawd neu chwaer, nain neu daid neu berthynas arall. Mewn 
rhai achosion, mae gofalwr ifanc yn gofalu am fwy nag un aelod o'r teulu. 

1.4. Bydd gan yr unigolyn y maent yn gofalu amdanynt un neu’n fwy o'r canlynol: 

a. Anabledd corfforol (gan gynnwys anabledd synhwyraidd) 

b. Anabledd dysgu 

c. Problem iechyd meddwl 

ch. Salwch cronig 

d. Problem camddefnyddio sylweddau 

2. Cwmpas y Polisi  

2.1. Yng Ngholeg y Cymoedd credwn fod gan bob person ifanc yr hawl i addysg, waeth 
beth fo'u hamgylchiadau gartref. 

2.2. Pan fydd person ifanc yn gofalu am rywun yn eu teulu sydd â salwch difrifol neu 
anabledd neu sy’n camddefnyddio sylweddau, efallai y bydd angen ychydig o 
gefnogaeth ychwanegol arnynt i'w helpu i gael y gorau o'r coleg. Mae ein Polisi 
Gofalwyr Ifanc yn disgrifio sut y byddwn yn cefnogi unrhyw ddysgwr sy'n helpu i edrych 
ar ôl rhywun gartref. 

 

3. Amcanion y Polisi  

3.1. Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i: 

3.1.1. hyrwyddo addysg a lles ‘Gofalwyr Ifanc’ 
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3.1.2. sicrhau bod gan ‘Ofalwyr Ifanc’ lais mewn materion sy’n ymwneud â’u haddysg 

3.1.3. herio stereoteipio negyddol a hyrwyddo cynhwysiant 

3.1.4. targedu cefnogaeth yn briodol 

3.1.5. sicrhau lefel briodol o gefnogaeth i rieni / gofalwyr 

4. Gweithredu’r Polisi  

4.1. Wrth ddatgelu, bydd staff perthnasol yn sicrhau bod Gwasanaethau Dysgwyr yn 
cael gwybod er mwyn sicrhau bod y dysgwr yn derbyn y wybodaeth, y cyngor a'r 
arweiniad priodol. 

5. Rolau a chyfrifoldebau  

5.1. Llywodraethwyr  

5.1.1. Mae llywodraethwyr yn gyfrifol am sicrhau bod Polisi Gofalwyr Ifanc ar waith ac 
y glynir wrth weithdrefnau sy'n ymwneud â'r polisi hwnnw. 

5.1.2. Dynodir un aelod o staff yn aelod o staff penodol ar gyfer Gofalwyr Ifanc 

5.2 Sut y bydd Coleg y Cymoedd yn cefnogi gofalwyr ifanc 

Mae'n bwysig cynnal cyfrinachedd ynghylch y rhesymau pam y mae person ifanc yn 
ofalwr. Bydd y wybodaeth hon ond yn cael ei rhannu â’r sawl sydd angen gwybod ac 
yn unol â dymuniadau'r person ifanc a bydd yn: 

5.2.1.1. cydnabod y gallai fod angen hyblygrwydd wrth ymateb i anghenion y gofalwr 
ifanc. Ymhlith y ddarpariaeth sydd ar gael mae: (nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr) 

i) a. mynediad at ffôn 

b. dyddiadau cau hyblyg ar gyfer gwaith cartref / gwaith cwrs 

c. trefniadau ar gyfer anfon gwaith cwrs/gwaith cartref adref (pan fo angen). 

ch. mynediad ar gyfer rhieni â nam symudedd (hy mynediad i bobl anabl, trefniadau 
amgen i gydnabod sensitifrwydd, Skype, galwad ffôn). 

d. mynediad ar gyfer rieni â nam symudedd (mynediad i bobl anabl, ystyrir 
amgylchiadau’r unigolyn bob amser). 

dd. opsiynau cyfathrebu amgen i rieni â nam synhwyraidd neu sy’n gaeth i'r tŷ (ffôn, 
Skype) 
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5.2.1.2. sicrhau bod presenoldeb gofalwyr ifanc yn cael ei fonitro'n rheolaidd. 
Ymdrinnir ag unrhyw broblemau’n ymwneud ag absenoldeb o'r coleg neu wersi 
penodol drwy'r unigolyn dynodedig sy'n gweithio mewn partneriaeth â thiwtoriaid a 
swyddogion Lles a Llesiant / Hyfforddwyr Dysgu. 

5.2.1.3. ystyried dewisiadau amgen os na all gofalwr ifanc fynychu'r coleg oherwydd 
eu hymrwymiadau gofalu, 

5.2.1.4. sicrhau bod y coleg yn hygyrch i rieni sydd ag anawsterau symudedd a 
chyfathrebu ac yn eu cynnwys yn nosweithiau rhieni, 

5.2.1.5. dilyn gweithdrefnau diogelu plant ynghylch unrhyw ofalwr ifanc sydd mewn 
perygl o niwed sylweddol oherwydd lefelau gofalu amhriodol 

5.3. Aelod o Staff Dynodedig 

5.3.1. Dynodwyd Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr i fod yn gyfrifol am weithredu a 
chynnal y polisïau hynny ar ran yr Is-Bennaeth, y Pennaeth a’r Llywodraethwyr a 
chysylltu â'r awdurdodau perthnasol a bydd yn: 

5.3.1.1. gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer yr holl asiantaethau cysylltiedig, yr 
Awdurdod Lleol a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ac asiantaethau eraill sy'n ymwneud 
â chefnogi'r person ifanc, 

5.3.1.2. hyrwyddo dealltwriaeth a datblygiad polisïau ac adnoddau i gefnogi a 
chynnwys gofalwyr ifanc, 

5.3.1.3. hyrwyddo ymwybyddiaeth ymysg staff o anawsterau ac anfanteision addysgol 
pobl ifanc sy'n ofalwyr. 

5.3.1.4. gweithredu fel eiriolwr dros ofalwyr ifanc mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth 
Gofalwyr Ifanc lleol a rhoi teuluoedd mewn cysylltiad â gwasanaethau cymorth eraill 
hefyd, 

5.3.1.5. sicrhau bod y wybodaeth addysgol sy'n ofynnol ar gyfer y broses cynllunio 
gofal / achosion llys ac Adolygiadau Statudol ar gael yn ôl yr angen. Ac os gofynnir 
iddynt, gall yr aelod o staff dynodedig neu gynrychiolydd coleg priodol roi'r persbectif 
addysg mewn cyfarfodydd o'r fath. 

5.3.1.6. sicrhau bod y coleg, drwy'r aelod o staff dynodedig, yn rhoi trefniadau ar waith 
i hyrwyddo cyfathrebu effeithiol rhwng pawb sy'n ymwneud â Gofalwr Ifanc 

5.3.1.7. sicrhau, drwy'r aelod o staff dynodedig, fod gan yr holl staff fynediad at 
hyfforddiant a gwybodaeth i'w galluogi i adnabod yr arwyddion bod gan blentyn / 
person ifanc gyfrifoldebau gofalu, ynghyd â chynyddu eu dealltwriaeth o gyfrifoldebau 
o'r fath. 
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5.3.1.8. sicrhau bod unrhyw sydd mewn angen yn cael eu hadnabod neu'n teimlo y 
gallant ofyn am help a bod rhywun yn gwrando arnynt a’u bod yn cael cynnig 
gwasanaethau ac amddiffyniad uniongyrchol, os oes angen. 

5.4. Y Person Ifanc  

5.4.1. Mae'n bwysig bod plentyn / person ifanc yn ymwybodol bod gwybodaeth yn cael 
ei chofnodi ynghylch eu hamgylchiadau personol. Dylid egluro bod y coleg, y 
Gweithiwr Cymdeithasol, yr aelod o staff dynodedig a rhiant / gofalwr y plentyn / person 
ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo eu haddysg. 

5.4.2. Mae'n bwysig casglu barn y plentyn / person ifanc am eu hamgylchiadau a nodi'r 
hyn y maent am i bobl eraill ei wybod. 

6. Polisïau a Gweithdrefnau, Datganiadau, Canllawiau a Deddfwriaeth sy’n 
gysylltiedig â’r polisi 

6.1. Y Strategaeth Gofalwyr Genedlaethol (1999) 

6.2. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn - Erthyglau 28 a 29 

6.3. Deddf Plant 1989 

6.4. Cyngor ac Arweiniad yr Adran Addysg a Sgiliau i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol 
ar Reoli Ymddygiad a Phresenoldeb 

6.5. Polisi a Gweithdrefn Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion sy'n Agored i Niwed 

6.6. Cynllun Cydraddoldeb Sengl 

7. Goblygiadau 

7.1. Bydd gofalwr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau sy'n briodol i'w hoedran a'u 
datblygiad. Efallai y bydd gofalwr ifanc yn darparu'r prif ofal neu'n rhannu cyfrifoldebau 
ag aelod arall o'r teulu. Gall y tasgau gofalu y mae'n rhaid i ofalwr ifanc ddelio â nhw 
amrywio o: 
a. Gofal nyrsio 
b. Gofal personol 
c. Gofal emosiynol 
ch. Gofal domestig 
d. Gofal ariannol 
dd. Gofal plant 
 
7.2. Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod ei bod yn debygol y bydd gofalwyr ifanc 
ymhlith ei ddysgwyr, ac y gall bod yn ofalwr ifanc gael effaith andwyol ar addysg 
person ifanc. 
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7.3. Oherwydd eu cyfrifoldebau gartref, gallai gofalwr ifanc ddioddef y canlynol: 
a. Bod yn hwyr neu'n absennol oherwydd cyfrifoldebau gartref 
b. Problemau canolbwyntio, gorbryder neu bryder yn y coleg 
c. Trallod emosiynol 
ch. Blinder yn y coleg 
d. Diffyg amser ar gyfer gwaith cartref 
dd. Cyrhaeddiad gwael 
e. Problemau corfforol fel poen cefn oherwydd codi 
f. Arwyddion ffug o aeddfedrwydd, o ganlyniad i fabwysiadu rolau oedolyn 
ff. Problemau ymddygiad (oherwydd dicter neu rwystredigaeth) 
g. Diffyg amser ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol 
ng. Ynysu, cywilydd mynd â ffrindiau adref 
h. Sgiliau cymdeithasol cyfyngedig 
i. Bwlio 
l. Teimlo nad oes unrhyw un yn deall ac nad oes cefnogaeth ar gael 
ll. Diffyg hunan-barch  
 
7.4. Hefyd, gall fod yn anodd ymgysylltu â'u rhieni (oherwydd ofnau y bydd y person 
ifanc yn cael eu cymryd i ofal, ofnau ynghylch eu cyflwr yn cael ei gamddeall neu bod 
eu sgiliau magu plant yn cael eu cwestiynu). Efallai na fyddant yn gallu mynychu 
nosweithiau rhieni. 
 
 
 

8. Diogelu Data a Chyfrinachedd 
Mae holl ddata personol pob dysgwr yn cael ei gadw’n ddiogel a gellir ei rannu 
gyda chaniatâd yr ymgeisydd, ar y cyd â pholisïau’r Coleg ar Ddiogelu Data a 
Chyfrinachedd. 

 
9 Adolygu’r Polisi 
 

Adolygir y Polisi hwn ym mis Mehefin 2021. 


