
Dyddiad cyhoeddi: Rhif yr arolygiad: 

At ddefnydd y swyddfa yn unig:

                    /                         /

Arolygiaeth Gofal 
Cymru
Care Inspectorate 
Wales

Arolwg adborth ar y  
gwasanaeth lleoli oedolion 

Enw’r Gwasanaeth:

Dyddiad:

Mae barn y bobl sy’n defnyddio, yn byw neu’n gweithio mewn gwasanaeth 
gofal yn bwysig i ni. Maent yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae 
gwasanaeth a’i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl. 

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i fynegi eich barn am y cymorth 
rydych yn ei gael gan y gwasanaeth lleoli oedolion? 

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu â’r bobl 
sy’n darparu’r gwasanaeth. Os byddai’n well gennych siarad â ni am eich 
adborth, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126.
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Beth sy’n dda am y gwasanaeth hwn?  

Pa mor dda yw’r cymorth rydych yn ei gae?  (Ticiwch)

Beth hoffech chi ei newid neu ei wella?

Yn Rhagorol Yn Dda Angen Gwella Yn Wael
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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 pan fo ei hangen er mwyn i ni gyflawni ein rôl. I gael rhagor o wybodaeth 
am sut rydym yn prosesu eich data personol, a’ch hawliau mewn perthynas â hyn, 
gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-
yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol, neu cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 i gael 
copi papur.

Rhowch unrhyw sylwadau eraill yr hoffech chi eu rhannu â ni 

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