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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor arbenigol i gleientiaid 

ar adeg eu cyswllt cychwynnol â'r gwasanaeth. Bydd yr wybodaeth a'r cyngor a 

roddwch yn ymwneud â'r ddarpariaeth addysg a'r ddarpariaeth ar gyfer rhai sydd ag 

anghenion addysgol arbennig.   

 

Fel rhan o'r safon hon bydd angen i chi fedru penderfynu pryd dylid cyfeirio 

cleientiaid ymlaen at ffynonellau cyngor amgen neu fwy arbenigol.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 esbonio wrth gleientiaid y gwasanaethau cyngor cyfreithiol y gallwch eu cynnig, 

yn unol â gofynion sefydliadol 

P2 gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r gwasanaethau cyngor cyfreithiol yn cyd-

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu  

P3 cytuno gyda chleientiaid ar eu gofynion cyngor cyfreithiol, yn unol â 

deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau perthnasol  

P4 cytuno gyda chleientiaid ar y sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar 

unwaith, yn unol â'u gofynion, a hefyd:  

P4.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

P5 cytuno ar y camau nesaf gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion 

P6 esbonio'n gywir systemau a gweithdrefnau'r sefydliad ar gyfer gweithio gyda 

chleientiaid 

P7 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion, gan gynnwys:  

P7.1 gweithdrefnau  

P7.2 cyfrifoldebau 

P7.3 terfynau amser  

P8 dadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael am y cleient er mwyn asesu perthnasedd 

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P9 cofnodi manylion y cleient a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P10 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

P11 gwirio bod yr wybodaeth a gafwyd yn eich galluogi i gynghori cleientiaid 

P12 dadansoddi'r wybodaeth a dderbyniwyd gan gleientiaid a'r broses ymchwil er 

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

P13 cyflwyno gwybodaeth ac opsiynau posibl ar gyfer gweithredu i gleientiaid, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P14 cynghori cleientiaid ar oblygiadau'r opsiynau posibl, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P15 gwirio dealltwriaeth cleientiaid o'r cyngor a roddwyd, yn unol â gofynion 

sefydliadol 
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P16 cytuno ar y camau sy'n ofynnol gennych chi a chleientiaid, yn unol â gofynion 

sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 y ddeddfwriaeth o fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt y canlynol: 

K1.1 derbyniadau i'r ysgol  

K1.2 presenoldeb yn yr ysgol 

K1.3 gwaharddiadau 

K1.4 camwahaniaethu  

K1.5 y ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig 

K1.6 y ddarpariaeth o ran anghenion cefnogi ychwanegol 

K2 mathau amgen o ddarpariaeth addysgol a all fod ar gael o fewn eich 

awdurdodaeth 

K3 deddfwriaeth, rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant sy'n 

berthnasol i'r ddarpariaeth addysg  

K4 deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau ar ddiogelu sy'n berthnasol i'r 

ddarpariaeth addysg  

K5 deddfwriaeth, rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau o fewn eich awdurdodaeth 

sy'n ymwneud â gwaith beunyddiol ysgolion 

K6 y diffiniad statudol o anghenion addysgol arbennig ac anghenion cefnogi 

ychwanegol 

K7 canllawiau a chodau ymarfer cenedlaethol a lleol o fewn eich awdurdodaeth 

sy'n ymwneud ag adnabod ac asesu anghenion addysgol arbennig ac 

anghenion cymorth ychwanegol ymhlith plant 

K8 elfennau allweddol o'r fframweithiau asesu anghenion addysgol arbennig ac 

anghenion cymorth ychwanegol 

K9 fformat datganiadau anghenion addysgol arbennig ac anghenion cymorth 

ychwanegol 

K10 cyfnodau allweddol yr ymateb i asesiad anghenion addysgol arbennig ac 

anghenion cymorth ychwanegol 

K11 diben, swyddogaeth a datblygiad cynlluniau addysg unigol 

K12 y ddarpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig ac Anghenion Cymorth 

Ychwanegol sydd ar gael o fewn eich awdurdodaeth 

K13 y cyfrifoldebau statudol, y polisïau a'r codau ymarfer sy'n ymwneud â 

chynllunio pontio ar gyfer myfyrwyr anghenion addysgol arbennig ac anghenion 
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cymorth ychwanegol, gan gynnwys: 

K13.1 2 flwydd oed a thros hynny 

K13.2 14 blwydd oed a thros hynny 

K13.3 ôl-16 

K13.4 pobl ifanc sy'n derbyn gofal 

 



SFJIB25 
Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar addysg 

 
 

SFJIB25 Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar addysg   6 
 

Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Fersiwn rhif 3 

 

Dyddiad 

cymeradwyo 

Tachwedd 2013  

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Tachwedd 2018  

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Stratws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 

cychwynnol 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RCU gwreiddiol SFJ IB25 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Pwynt cyswllt cyntaf; cyfeirio at gyngor arbenigol; darparu gwybodaeth; 

cyfreithiol; cyngor; arbenigol; plant; pobl ifanc; addysgr 

 

 

 


