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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Meithrinfa Medra wedi'i gofrestru i ofalu am hyd at 60 o blant a babanod rhwng 12 
wythnos a phedair oed.  Mae Meithrinfa Cymru Cyfyngedig wedi penodi Gwenllian 
Lansdown-Davies a Leanne Marsh yn unigolion cyfrifol, a'r person â chyfrifoldeb yw Delyth 
Lowri Owen.  Lleolir y gwasanaeth yng Nghanolfan Deuluoedd y Mudiad Meithrin yn 
Llangefni ac mae ar agor rhwng 7.30am a 6.00pm; o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol 
y flwyddyn, ac eithrio gwyliau banc, a dau ddiwrnod ar gyfer hyfforddiant staff.  Mae'r 
gwasanaeth yn ddwyieithog ac mae'r gwasanaeth yn darparu Cynnig Rhagweithiol cyflawn 
ar gyfer y Gymraeg. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Roedd yr arolygiad hwn yn ymateb i bryder er mwyn ceisio darganfod a yw'r gwasanaeth yn 
gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth â rhieni ac yn diwallu anghenion unigol y plant.  Er 
bod llesiant yn cael ei ystyried, ni luniwyd barn gyffredinol ynglŷn â'r gwasanaeth ac nid 
ystyriwyd yr holl themâu yn fanwl.  

Gwelsom fod y plant yn hapus ac wedi setlo'n dda.  Maent yn gyfarwydd â'r drefn ddyddiol 
a'u hamgylchedd ac yn gofyn am gymorth yn briodol.  Caiff anghenion unigol eu cydnabod 
ond nid ydynt yn cael eu blaenoriaethu bob tro.  Mae'r staff yn trefnu gweithgareddau 
diddorol ac yn gwneud rhai arsylwadau ynglŷn â llwyddiannau'r plant. Yn gyffredinol, mae'r 
staff yn gyfarwydd â'u cyfrifoldebau o ran cadw'r plant yn ddiogel.  Mae'r arweinwyr wedi 
rhoi newidiadau ar waith ers yr arolygiad diwethaf ac maent yn ymdrechu i wneud 
gwelliannau parhaus.    

2. Gwelliannau
Ers yr arolygiad diwethaf mae'r arweinwyr wedi ymateb i'r rhan fwyaf o'r diffyg cydymffurfio 
a nodwyd, ac maent wedi rhoi rhai argymhellion ar waith;

 mae'r arweinwyr wedi sicrhau bod goruchwyliaeth unigol wedi'i chwblhau gyda'r staff;
 roedd cofnodion damweiniau wedi cael eu llofnodi gan y rhieni;
 caiff plentyn ei ddewis i fod yn 'gynorthwyydd y dydd ' bob dydd; 
 mae'r staff yn treulio amser gyda'r plant yn ystod amser cinio.
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3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaethom argymhellion mewn perthynas â llesiant y plant a diwallu eu hanghenion 
unigol; arwain a rheoli wrth gefnogi staff i ddilyn polisïau yn llwyddiannus a chadw 
cofnodion a; gofal a datblygiad mewn perthynas â datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y 
staff o'r Cyfnod Sylfaen.   
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1.  Llesiant 
Crynodeb 

Mae'r plant yn hapus ac wedi setlo.  Cânt eu difyrru gan weithgareddau sydd o ddiddordeb 
iddynt ac maent yn mwynhau treulio amser gyda'u ffrindiau a'r staff.  Maent yn rhydd i 
archwilio eu hamgylchedd ac yn cwblhau rhai tasgau eu hunain. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae'r plant yn gwneud penderfyniadau priodol ac yn ymwybodol o'r opsiynau sydd ar gael 
ar eu cyfer. 

Roedd y plant yn cymryd rhan mewn modd cadarnhaol, cawsant gymorth addas er mwyn 
gwneud penderfyniadau ac i wneud pethau drostynt eu hunain.  Er enghraifft, ar ôl ychydig 
o amser ymlacio tawel, dewisodd y plant sut roeddent am dreulio eu hamser.  Gwelsom rai 
ohonynt yn archwilio'r gweithgaredd Nadoligaidd, lle roeddent yn chwilio am gymeriadau 
gŵyl y geni yn y das wair; aeth eraill i nôl ychydig o bapur a pheniau ac eistedd wrth y 
bwrdd yn gwneud marciau.  Roedd y plant yn ymwybodol o'r opsiynau a oedd ar gael 
iddynt; fodd bynnag, roedd adegau pan nad oeddent yn rhydd i ddilyn eu diddordebau ac 
roedd trefn ddyddiol arferol yn cael blaenoriaeth dros anghenion unigol.  Gwelsom blant 
nad oedd am wylio'r teledu mwyach a oedd yn awyddus i chwarae ac archwilio, ond 
cawsant eu cyfeirio yn ôl at y gweithgaredd a drefnwyd.  Wedi rhywfaint o ddyfalbarhad gan 
y plant, cawsant eu cefnogi i barhau i chwarae yn y gornel cartref. 

Yn gyffredinol mae'r plant yn cymryd rhan mewn modd priodol ac mae'r staff yn gwrando ar 
eu delfrydau'n rhesymol.

1.2 I ba raddau y mae plant yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus, a’u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi?

Mae'r plant yn gyfforddus ac wedi ymlacio. 

Roedd y plant yn gyfarwydd â threfn ddyddiol y gwasanaeth a oedd yn rhoi ymdeimlad o 
ddiogelwch iddynt.  Roedd y plant yn cyrraedd o'r ysgol ac yn ymuno yn y dasg 
strwythuredig â ffocws ger y bwrdd gwyn yn hyderus; roedd y plant yn awyddus i gyfrannu 
ac roeddent yn frwdfrydig wrth ateb cwestiynau, gan symud i sefyll yn y blaen i gymryd rhan 
yn llawn yn y gweithgaredd.   Roedd y drefn ddyddiol wedi'i datblygu'n briodol ar gyfer 
oedrannau gwahanol y plant.  Er enghraifft, roedd y plant ieuengach yn mwynhau cinio ar 
amser cynharach, gan eu galluogi i fod yn barod i gysgu yn y prynhawn cyn iddynt orflino.  
Roedd y plant yn datblygu ac yn ffurfio cyfeillgarwch gyda'i gilydd ac yn chwarae gyda'i 
gilydd yn rhwydd. Gwnaethom eu clywed yn gofyn i'w gilydd, 'come over here to play with 
me’ , sef tystiolaeth eu bod wedi ffurfio cydberthnasau cadarnhaol. 
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Mae'r plant yn fodlon ac yn derbyn gofal sy'n rhoi ymdeimlad o sicrwydd iddynt.

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn cynnal diddordeb mewn tasgau ac yn dod yn sensitif i emosiynau pobl eraill. 

Roedd y plant yn mwynhau gweithgaredd paentio ac roeddent yn canolbwyntio am gyfnod 
priodol o amser yn unol â'u hoedran.  Roeddent yn cydweithio â'i gilydd, gan rannu'r 
adnoddau a oedd ar gael ac roeddent yn aros eu tro i ddefnyddio'r lliwiau gwahanol. Roedd 
y plant yn gwrtais a gwnaethom eu clywed yn dweud os gwelwch yn dda a diolch, a phan 
oeddent yn ofidus, roedd y plant yn chwilio am gysur mewn modd addas gan y rhai o'u 
hamgylch. 

Mae'r plant yn datblygu dealltwriaeth o'u teimladau ac yn dysgu sut i gydweithio â'u 
cyfoedion.

1.4 I ba raddau y mae plant yn mwynhau chwarae a dysgu?

Mae'r plant yn mwynhau gweithgareddau chwarae ac yn canolbwyntio am gyfnod priodol o 
amser. 

Roedd y plant yn canolbwyntio ar eu chwarae ac roedd ganddynt agweddau cadarnhaol 
tuag at y profiadau a gynigwyd.  Er enghraifft, roedd y babanod yn mwynhau gweithgaredd 
paentio; roeddent yn chwerthin a phiffian wrth weld y marciau roeddent wedi eu creu ar y 
papur.  Roeddent yn cael budd o gyfnodau o chwarae di-dor wedi'u hysgogi gan y plant lle 
roeddent yn symud yn rhydd o gwmpas yr amgylchedd gan ddewis y teganau roeddent am 
chwarae â nhw cyn mwynhau cyfleoedd i oedolion chwarae ochr yn ochr â nhw.  Roedd y 
plant hŷn yn dangos eu bod wedi bod yn talu sylw drwy ymateb yn dda yn ystod 
gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion, gan ateb cwestiynau a siarad yn frwdfrydig 
am yr hyn roeddent wedi bod yn ei wneud. 

Mae'r plant yn meithrin ymdeimlad o gyflawniad o'r hyn maent yn ei wneud. 

1.5 Pa mor dda y mae plant yn datblygu, yn dysgu ac yn dod yn annibynnol? 

Caiff y plant eu cymell yn naturiol i fod yn rhydd i ddewis a chyfeirio eu chwarae. 

Roedd y plant yn gwneud cynnydd; roeddent yn mwynhau cymryd rhan yn yr hyn a oedd yn 
digwydd.  Roedd y plant yn ymdopi'n dda â chwarae hunangyfeiriedig a oedd yn eu galluogi 
i feithrin sgiliau priodol er mwyn dilyn diddordebau a hybu eu datblygiad.  Roedd y plant yn 
gallu cyflawni tasgau'n annibynnol. Gwnaeth cynorthwyydd y dydd gyflawni'r tasgau 
penodedig yn llawn balchder, gan alluogi'r plant i ddysgu sgiliau newydd.  Collwyd 
cyfleoedd i'r plant gyflawni tasgau drostynt eu hunain, yn ystod prydau bwyd, a fyddai'n 
cynnig cyfleoedd pellach i ddatblygu sgiliau annibyniaeth. 

Mae'r plant yn gymharol hyderus yn defnyddio ystod dda o sgiliau i'w datblygu. 
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 Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Mae'r staff yn rhoi mesurau priodol ar waith i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach ac maent 
yn cynllunio'n ddigonol er mwyn diwallu anghenion y plant.  Maent yn gyson yn eu dull o 
weithredu ac yn modelu ymddygiad priodol. Gan mai arolygiad â phwyslais penodol oedd 
hwn, ni wnaethom arolygu'r thema hon yn llawn.  Fodd bynnag, caiff ei hystyried mewn 
arolygiadau yn y dyfodol. 

Ein canfyddiadau

2.1 Pa mor dda y mae ymarferwyr yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach?

Mae'r staff yn dilyn y rhan fwyaf o'r polisïau a'r gweithdrefnau.

Roedd y staff yn hyderus o ran y broses i'w dilyn pan gyfyd pryderon ynghylch diogelu; 
roedd pawb yn deall eu rolau a'u cyfrifoldebau.  Roedd y staff yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw 
drwy fabwysiadu arfer cadarnhaol mewn perthynas â bwyta'n iach a sicrhau bod y plant yn 
gwneud ymarfer corff yn ddyddiol.  Roedd egwyddorion yr Adnodd Archwilio Rheoli 
Heintiau yn cael eu dilyn. Wrth newid cewynnau, glanhawyd byrddau a golchwyd dwylo'r 
plant.  Roedd damweiniau a digwyddiadau'n cael eu cofnodi'n briodol yn unol â pholisïau a 
gweithdrefnau, fodd bynnag, gwelwyd rhai cofnodion meddygol anghyflawn.  Roedd 
gwybodaeth hanfodol ar goll, megis llofnod rhieni a'r dos a roddwyd, a phryd. 

Nid yw'r staff bob amser yn sicrhau eu bod yn dilyn arfer gorau mewn perthynas â chadw 
plant yn ddiogel.

2.2 Pa mor dda y mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio?

Ni wnaethom asesu'r ffordd y caiff rhyngweithiadau eu rheoli gan y staff ond gwnaethom yr 
arsylwadau canlynol. 

Roedd y staff yn gweithredu mewn ffordd gyson; roeddent yn rhoi eu hamser i'r plant ac yn 
dathlu ymddygiad cadarnhaol. Roeddent yn cyfleu eu disgwyliadau ynghylch ymddygiad yn 
glir gan sicrhau bod gan y plant ddigon o wybodaeth i wybod yr hyn a oedd yn 
ddisgwyliedig ganddynt. Er enghraifft, esboniodd y staff beth fyddai'n digwydd nesaf yn 
ystod y dydd, gan roi digon o wybodaeth i'r plant i wneud penderfyniadau priodol.   

2.3     Pa mor dda y mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac 
yn diwallu eu hanghenion unigol?

Mae'r staff yn ymdrechu i ddiwallu anghenion unigol ac yn cynllunio amrywiaeth addas o 
gyfleoedd dysgu a chwarae. 

Mae gan y staff ddisgwyliadau rhesymol ynghylch dysgu'r plant ac maent yn sicrhau bod 
amserlen ddyddiol yn darparu sefydlogrwydd.  Ceir adegau tawelach rhwng yr adegau 
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prysur fel bod y plant yn cael amser i ymlacio a gorffwys.  Roedd y staff wedi ymlacio ac 
roedd ganddynt wybodaeth dderbyniol ynghylch datblygiad plant; roeddent yn trefnu 
gweithgareddau wedi'u teilwra ar gyfer cyfnod datblygiad y plant. Gwnaed rhai arsylwadau 
ynghylch llwyddiannau'r plant, ond nid oedd yr arsylwadau a wnaed yn ystyried saith maes 
dysgu'r cyfnod sylfaen.  Mae'r staff yn sicrhau bod y rhieni yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am gynnydd y plant drwy wahoddiad cyson iddynt fynychu nosweithiau rhieni a 
chaiff 'llyfrau trysor' yn llawn gwaith y plant eu hanfon adref. Mae'r staff yn trafod â'r rhieni 
pan fydd y plant wedi datblygu'n ddigonol i symud i'r ystafell nesaf ac yna gofynnir am 
gydsyniad. 

Mae gan staff ddisgwyliadau rhesymol ynghylch chwarae a dysgu'r plant ac mae'r rhieni yn 
derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch llesiant eu plant. 
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2. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Roedd yr arolygiad hwn yn canolbwyntio ar lesiant, gofal a datblygiad ac arwain a rheoli. 
Nid oedd Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystyried bod angen edrych ar yr amgylchedd yn yr 
achos hwn oherwydd ni nodwyd unrhyw bryderon.  Fodd bynnag, caiff y thema hon ei 
hystyried mewn arolygiadau yn y dyfodol. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel?

Caiff y thema hon ei hystyried mewn arolygiadau yn y dyfodol. 

3.2 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas?

Caiff y thema hon ei hystyried mewn arolygiadau yn y dyfodol. 

3.3  Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r cyfarpar?

Caiff y thema hon ei hystyried mewn arolygiadau yn y dyfodol. 
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3. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Gan mai arolygiad â ffocws penodol oedd hwn, ni wnaethom arolygu'r thema hon yn llawn a 
gwnaethom ganolbwyntio ar arweinyddiaeth, rheoli'r staff a gweithio mewn partneriaeth â'r 
rhieni.  Fodd bynnag, caiff y thema hon ei hystyried yn ei chyfanrwydd mewn arolygiadau 
yn y dyfodol. 

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae gan yr arweinwyr ddisgwyliadau rhesymol o'r staff ond nid ydynt bob amser yn pennu 
nodau clir ac nid yw'r polisïau ysgrifenedig yn cefnogi arferion cyfredol.

Mae'r arweinwyr yn cynnal datganiad o ddiben cyfredol sy'n darparu darlun cywir o'r hyn y 
mae'r gwasanaeth yn ei gynnig.   Mae gan y person â chyfrifoldeb ddealltwriaeth resymol o 
arfer gorau; roedd hyn wedi cael ei gyfleu i'r staff ond nid oedd yn cael ei roi ar waith yn 
llawn mewn arfer dyddiol.  Er enghraifft, rhannwyd gwybodaeth am dracio cynnydd plant a 
chynllunio gweithgareddau mewn diwrnod hyfforddiant diweddar, ond nid oedd y 
wybodaeth a rannwyd yn cael ei ddefnyddio. Roedd yr arweinwyr wedi dechrau gweithredu 
er mwyn herio perfformiad gwael yn gadarn, ond nid oedd cofnod i ddangos sut y byddai'r 
arweinwyr yn parhau i helpu'r staff i fynd i'r afael â materion a nodwyd a sut roeddent yn 
cyfleu eu disgwyliadau i'r staff. Nid oes gan y gwasanaeth bolisi ar hyn o bryd sy'n amlinellu 
sut mae'r gwasanaeth yn delio â pherfformiad gwael. 

Mae'r arweinwyr yn anghyson wrth sicrhau eu bod yn helpu ac yn herio'r staff i wneud eu 
gorau glas. 

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella?

Caiff y thema hon ei hystyried yn llawn mewn arolygiadau yn y dyfodol.  Fodd bynnag, 
gwnaethom yr arsylwadau canlynol. 

Roedd yr arweinwyr wedi nodi meysydd i'w datblygu ac wedi gweithredu'n briodol mewn 
perthynas â phryderon; gwelsom gofnodion manwl a chafodd AGC ei hysbysu ynghylch y 
camau a gymerwyd.  Aethpwyd i'r afael ag argymhellion a meysydd o ddiffyg cydymffurfio 
o'r arolygiad diwethaf o'r gwasanaeth.

4.3 Pa mor effeithiol y mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli?

Mae'r arweinwyr yn diffinio rolau ac mae ganddynt systemau rhesymol ar waith ar gyfer 
goruchwylio'r staff ac arfarniadau. 

Mae gan y staff rolau sydd wedi'u diffinio'n glir ac roedd y staff y gwnaethom siarad â nhw 
yn gyfarwydd â'u cyfrifoldebau.  Roedd y staff yn gweithio'n dda gyda'i gilydd ac yn cael eu 
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dosbarthu'n effeithiol, roedd digon o staff a oedd yn meddu ar y sgiliau priodol yn diwallu 
anghenion y plant.  Mae trefniadau effeithiol ar waith er mwyn cyflenwi absenoldebau staff, 
sy'n sicrhau parhad mewn gofal i'r plant.  Mae'r arweinwyr yn cynnig cyfleoedd i'r staff 
fynychu sesiynau hyfforddi perthnasol, ac yn eu galluogi i ofyn am hyfforddiant sydd o 
ddiddordeb ac sy'n cyfrannu tuag at ddatblygiad proffesiynol y staff. Ers yr arolygiad 
diwethaf mae'r arweinwyr wedi rhoi system ar waith i sicrhau bod y staff yn cael budd o 
oruchwyliaeth gyson ac arfarniadau blynyddol. Roedd yr arweinwyr ar hyn o bryd yn 
adolygu'r broses er mwyn sicrhau ei bod yn effeithiol.

Roedd yr arweinwyr yn gwneud newidiadau priodol er mwyn helpu'r staff i gyflawni eu rolau. 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r arweinwyr yn ymdrechu i weithio mewn partneriaeth â'r rhieni er mwyn nodi 
anghenion a dewisiadau unigol yn ystod eu hamser yn y gwasanaeth. 

Ar adeg cofrestru, mae'r arweinwyr yn darparu gwybodaeth berthnasol i'r rhieni er mwyn eu 
galluogi i wneud penderfyniadau hyddysg ynghylch gofal eu plentyn, darperir pecyn 
gwybodaeth manwl ar eu cyfer ac mae croeso iddynt ymweld â'r gwasanaeth.  Mae'r 
arweinwyr yn ymdrechu i sefydlu ymddiriedaeth a chyfathrebu clir â'r rhieni, drwy 
ddyddiaduron dyddiol a nosweithiau rhieni a diwrnodau agored rheolaidd.    Caiff y rhieni eu 
gwahodd yn aml i fynychu digwyddiadau cymunedol, a dywedodd y rhieni y gwnaethom 
siarad â nhw wrthym eu bod yn fodlon ar y gofal y mae eu plant yn ei dderbyn.  Mae'r 
arweinwyr yn ystyried ac yn ymateb i adborth a chwynion mewn modd amserol.

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth berthnasol i'r rhieni ac maent yn rhannu 
llwyddiannau'r plant yn rheolaidd. 
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4. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Gwnaethom hysbysu'r person â chyfrifoldeb nad oedd yn cydymffurfio â'r rheoliadau 
canlynol mewn perthynas â Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2018: 

Rheoliad 26: mae'n rhaid i arweinwyr wneud trefniadau addas er mwyn sicrhau y cedwir 
cofnod ysgrifenedig o unrhyw feddyginiaeth a roddir i blentyn.  Roedd rhai cofnodion a 
welwyd yn anghyflawn ac nid oeddent yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol er mwyn 
dogfennu pryd y cafodd meddyginiaeth ei roi.

Nid ydym wedi cyhoeddi hysbysiad diffyg cydymffurfio ar yr achlysur hwn gan nad oedd 
unrhyw dystiolaeth arwyddocaol ar y diwrnod fod hyn yn cael effaith ar lesiant y plant, fodd 
bynnag, dylid mynd i'r afael â'r mater hwn yn syth. 

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella
Gwnaethom argymell y dylai'r arweinwyr ystyried:

 Cefnogi staff i sicrhau nad yw amserlen ddyddiol a gweithgareddau a drefnwyd yn 
cyfyngu ar allu'r plant i ddilyn eu diddordebau eu hunain;

 rhoi cyfleoedd ychwanegol i'r plant gwblhau tasgau drostynt eu hunain ac adeiladu ar 
eu sgiliau annibynnol;

 trefnu gweithgareddau a chofnodi llwyddiannau'r plant gan ystyried saith maes 
dysgu'r Cyfnod Sylfaen; 

 amlinellu a chofnodi sut y caiff y staff eu cefnogi i wella a datblygu eu hymarfer;

 datblygu polisi i amlinellu sut mae'r gwasanaeth yn ymateb i staff sy'n tanberfformio. 
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5. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Ymwelodd un arolygydd ar 29 Tachwedd 2018 rhwng 9.45am a 3:30pm

Arolygiad dirybudd oedd hwn mewn ymateb i bryder a gyflwynwyd i ni, gyda'r diben o asesu 
a oedd y gwasanaeth yn diwallu anghenion unigol y plant ac yn gweithio mewn partneriaeth 
â'r rhieni.  

Gwnaethom edrych ar y canlynol;
 cofnodion a gedwir;
 archwilio'r safle;
 arsylwi ar arferion; 
 siarad â rhieni, plant a staff.

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


6. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Plant
Gofal Dydd Llawn

Unigolyn Cyfrifol Gwenllian Lansdown Davies
Leanne Marsh

Person â chyfrifoldeb Delyth Owen

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 60

Ystod oedran y plant 12 wythnos hyd at 4 mlwydd oed 

Oriau agor 7:30am i 6:00pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

24 Ionawr 2018 a 26 Ionawr 2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 27 Tachwedd 2018

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Nac ydy 

A yw’r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed?

Nac ydy 

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Ydy. Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg.  Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol 
pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei 
ddefnyddio.  

Gwybodaeth Ychwanegol:


