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Arolygiaeth Gofal 
Cymru
Care Inspectorate 
Wales

Arolwg adborth ar ble y cewch ofal 
yn ystod y dydd

Plant 8 oed ac iau 

Enw’r Gwasanaeth:

Cyfeiriad y Gwasanaeth:

Dyddiad heddiw:

Eich oedran:

Mae eich barn am ble rydych yn mynd i gael gofal yn ystod y dydd yn 
bwysig iawn i ni. 

Disgrifiwch y lleoliad i ni. Bydd eich meddyliau a’ch syniadau yn ein helpu 
i ddod i wybod am eich gofal a’r staff. Ni fyddwn yn dweud yr hyn y byddwch 
yn ei rannu â ni wrth y bobl sy’n gofalu amdanoch.  

Os nad ydych yn gwybod beth yw enw neu gyfeiriad y gwasanaeth, 
gofynnwch i oedolyn eich helpu. 
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Os na allwch chi ateb cwestiwn rhowch gylch o gwmpas ‘Ddim yn gwybod’

Os nad ydych yn deall beth mae rhywbeth yn ei olygu rhowch gylch o gwmpas 
‘Ddim yn gwybod’

Rhowch eich barn Ticiwch Sylwadau

Ydw Nac ydw Ddim yn 
gwybod 

Rwy’n hapus yma

Rwy’n gallu siarad 
Cymraeg yma os 
ydw i am wneud 
hynny 
Os ydw i’n 
teimlo’n drist, 
rwy’n gallu dweud 
wrth rywun a fydd 
yn fy helpu
Rwy’n cael dewis 
pa deganau, 
gemau a 
gweithgareddau 
rydw i am 
chwarae â nhw yn 
aml 
I Rwy’n cael 
rhoi cynnig ar 
deganau, gemau 
a gweithgareddau 
newydd os ydw i 
am wneud hynny

?
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Rhowch eich barn Ticiwch Sylwadau

Ydw Nac ydw Ddim yn 
gwybod 

Rwy’n cael 
chwarae y tu allan 
y rhan fwyaf o 
ddiwrnodau

Rwy’n hoffi’r bwyd 
yma

Rwy’n gallu cael 
diod pan dwi 
eisiau un

Beth yw’r peth gorau am ddod yma? 

Beth yw’r un peth fyddech chi am ei newid yma?

?
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Yr hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a gawn gennych.
Mae’n bosibl y byddwn yn trafod materion a godwyd yn yr holiadur hwn fel rhan o’r 
arolygiad a gellir cyfeirio at faterion yn yr adroddiad arolygu. Fodd bynnag, ni fyddwn 
yn datgelu pwy ydych.  

Pwysig: Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym 
amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, ac rydym ond yn gofyn am wybodaeth o’r fath 
os oes ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. I gael rhagor o wybodaeth am 
y ffordd rydym yn prosesu eich data personol, a’ch hawliau mewn perthynas â hyn, 
gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan www.arolygiaethgofal.cymru/sut-
rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol, neu cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 
i gael copi papur.

https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol
https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol
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