Nodi Profiadau Bywyd Dyddiol
Plant, Rhieni a Gofalwyr

“Mae eich profiadau bywyd dyddiol wedi ein
helpu ni i ddeall a chynllunio gyda chi i wella
profiad bywyd eich plentyn”

Canllawiau ac Astudiaethau Achos
ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Pam nodi Profiadau Bywyd Dyddiol plentyn a rhiant neu ofalwr?
Mae rhannu profiadau bywyd dyddiol plentyn/ rhiant/ gofalwr (bydd darparwr gofal yn cael ei ddefnyddio
drwy’r adnodd hwn) yn galluogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ac yn cefnogi teuluoedd i ddeall sut
brofiad yw ‘bod yn eu hesgidiau hwy’ ar ddiwrnod arferol.
Os gallwn ddeall sut beth yw bywyd mewn gwirionedd drwy eu llygaid hwy, fe fydd gan weithwyr proffesiynol
ddarlun mwy eglur o’r anghenion sy’n cael eu bodloni neu nad ydynt yn cael eu bodloni ar gyfer y plentyn yn
ogystal ag effaith pryder proffesiynol am y plentyn. Bydd hyn yn ei dro yn ein cynorthwyo ni i ddatblygu
cynlluniau gofal effeithiol a DOETH i sicrhau y gall y teulu a gweithwyr proffesiynol gydweithio i wella profiad
bywyd y plentyn.
Mae profiad bywyd dyddiol y plentyn a’r darparwr gofal yn helpu i hysbysu asesiadau ac adolygiadau a gaiff eu
cynnal ar gyfer y Tîm o Amgylch y Teulu, Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth ac Amddiffyn Plant. Fe fydd
profiadau bywyd Plant sy’n Derbyn Gofal yn hysbysu Cynllunio Gofal a Chymorth ac adolygiadau.
Mae’n bwysig fod y plentyn a’r darparwr gofal yn deall pam fod eu profiad bywyd yn cael ei nodi, yn ogystal ag
i ba ddiben y bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio a phwy fydd â mynediad i’r wybodaeth. Fe fydd meddu ar
ymagwedd onest a thryloyw yn helpu’r gweithwyr proffesiynol i feithrin perthynas llawn ymddiriedaeth gyda’r
teulu.
Er mwyn sicrhau fod y profiad bywyd yn cael ei nodi gan ddefnyddio geiriau a phrofiadau’r plentyn neu’r darparwr
gofal eu hunain fe ddylai’r gweithiwr proffesiynol fod yn chwilfrydig wrth gael sgwrs:













Fe fydd cwestiynau agored yn helpu i ddechrau’r sgwrs ac yn gweithredu fel ysgogwyr i alluogi’r sgwrs i
fynd yn ei blaen
Defnyddiwch gliwiau fel iaith y corff a mynegiant wyneb i archwilio teimladau neu i gael rhagor o
wybodaeth gan y plentyn neu’r darparwr gofal
Ewch ar gyflymder y plentyn/darparwr gofal wrth rannu eu profiad bywyd
Sicrhewch eich bod wedi deall yr hyn sydd wedi ei rannu
Pan fo gan blentyn iaith gyfyngedig o ganlyniad i oed neu anghenion dysgu, fe all y gweithiwr
proffesiynol ddefnyddio eu gwybodaeth ynglŷn â’r canlyniadau a ddisgwylir ar gyfer oed y plentyn a’r
cyfnod o ddatblygiad yn ogystal â’u harsylwadau a gwybodaeth a rennir gan y darparwr gofal a
gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r plentyn
Cofnodwch y sgwrs gan ddefnyddio geiriau a mynegiant y plentyn a’r darparwr gofal eu hunain gymaint
â phosibl “Ches i ddim brecwast heddiw.....”
Byddwch yn greadigol er mwyn nodi profiadau bywyd e.e. pinnau a phapur ar gyfer tynnu llun, ysgrifennu,
cofnodi ar y ffôn, creu blog.....
Nodwch brofiadau bywyd dros sawl sgwrs, nid oes rhaid gwneud hyn ar yr un tro
Archwiliwch beth ym marn y plentyn a’r darparwr gofal yw cryfderau eu teulu, beth sy’n destun balchder
iddynt
Archwiliwch beth fyddai’r plentyn a’r darparwr gofal yn hoffi ei newid ar gyfer eu teulu yn ogystal â
rhannau o’r diwrnod y maent yn ei hoffi neu’n ei gael yn anodd
Fe fydd dadansoddiad o’r hyn mae’r profiadau bywyd yn ei ddweud wrthym yn hysbysu asesiadau, cynllunio
ac adolygiadau

Yn y pendraw fel gweithwyr proffesiynol mae angen i ni sicrhau fod profiad bywyd dyddiol yn gwella drwy
gydol y broses o ymyrraeth ac y gellir cynnal y newid hwnnw yn yr hirdymor gan y darparwr gofal heb

gefnogaeth gwasanaethau. Fe fydd y profiadau bywyd yn cael eu nodi ar ddechrau taith ymyrraeth y teulu ac
yna ar gyfer pob adolygiad; bydd hyn yn rhoi gwir fesur fod profiad bywyd y plentyn yn gwella. Os nad oes
unrhyw dystiolaeth o welliant, mae angen adolygu cynllun y plentyn i nodi pa ddeilliannau yw’r rhai nad ydynt
yn gwella a beth arall sydd angen ei wneud, gan bwy ac erbyn pryd.

Pwyntiau allweddol i'w hystyried:





Pwy fydd yn cael y sgwrs? Nodwch pa weithiwr proffesiynol sydd â pherthynas llawn ymddiriedaeth
gyda’r plentyn a’r darparwr gofal. Nodwch: bydd y sgyrsiau yn cael eu nodi ar wahân fel bod yr
unigolyn yn teimlo ei fod yn gallu rhannu ei brofiad bywyd o’i safbwynt ei hun.
Sut fydd y sgwrs yn cael ei nodi a’i chofnodi? Enghraifft: drwy chwarae, pin a phapur, defnyddio taflen
adnoddau, cofnodi dros y ffôn, yn ystod taith gyda’r unigolyn yn y car ayb.
Lle fydd y sgwrs yn digwydd? Yn ddelfrydol rhowch gyfle i’r plentyn a’r darparwr gofal ddewis lle yr
hoffent siarad â chi. Cofiwch fod angen i’r gofod fod yn dawel heb unrhyw amharu, dylid sicrhau
cyfrinachedd wrth i wybodaeth gael ei rhannu a dylai’r gofod fod yn gyfforddus.
Pryd fydd y profiad bywyd yn cael ei nodi? Yn ddelfrydol rhowch y cyfle i’r plentyn a’r darparwr gofal
ddewis pryd sydd orau ganddynt i gael y sgwrs. Ystyriwch ffactorau fel peidio â chymryd y plentyn allan
o’u hoff wers neu o flaen eu cyfoedion, yr amser o’r dydd sydd orau ar gyfer y darparwr gofal h.y.
osgowch pan mae’r plant newydd gyrraedd adref neu foreau os oes gan y fam batrwm cysgu gwael gan
y bydd yn flinedig ben bore.

“Byddwch yn chwilfrydig am ddiwrnod yn fy mywyd i’ch helpu chi i
ddeall sut beth yw bywyd i fi a fy nheulu”

“Gwrandewch ar fy mhrofiad bywyd i’ch helpu chi i ddeall sut beth yw
diwrnod i mi a fy mhlentyn”

“Mae eich profiadau bywyd dyddiol wedi ein helpu ni i ddeall a chynllunio
gyda chi i wella profiad bywyd eich plentyn”

Mae’r Profiadau Bywyd Dyddiol yn yr adnodd hwn wedi eu nodi gan deuluoedd sy’n byw yng Ngogledd Cymru
sydd angen cefnogaeth ar draws y continwwm o angen – o’r Tîm o Amgylch y Teulu i Blentyn mewn Angen
mewn Gofal a Chymorth, Amddiffyn Plant a Phlant sy’n Derbyn Gofal. Mae enwau wedi eu newid i ddiogelu
hunaniaeth y plant a’u darparwyr gofal.

Larry
Dwi’n deffro ac yn ceisio cyrraedd yr ŵyn sy’n hongian uwch fy mhen ar y tegan symudol ond alla i ddim
cyrraedd yn iawn eto. Mae Mam yn dod draw ac yn rhoi gwên fawr i mi ac yn dweud “Bore da”. Dwi wrth fy
modd yn gweld ei hwyneb a dwi’n gwenu’n ôl arni i ddweud helo yn fy ffordd fach fy hun. Y peth gorau am fy
more i yw mod i’n cael mwythau yng ngwely mam.
Dwi a Mam yn gwneud fy mhotel o lefrith gyda’n gilydd, rydym ni’n cyfri’r sgwpiau wrth iddynt fynd i mewn a
phan mae fy mhotel i’n barod rydym yn mynd i eistedd i’r ystafell fyw ac yn cael mwythau ar y soffa. Mae’n
siarad efo fi ac yn rhoi sawl gwên i mi tra dwi’n cael fy mhotel a phan dwi wedi gorffen mae’n rhoi mwythau i
mi ac yn chwythu ar fy nghlustiau a fy mochau; mae hyn yn gwneud i mi chwerthin gan ei fod yn cosi. Ar ôl
brecwast dwi fel arfer yn cicio ar fy mlanced feddal yna rydym yn gwrando ar fy hoff gerddoriaeth a dwi’n
ceisio copïo Mam wrth iddi wneud y symudiadau a gwneud siapiau gyda fy ngheg fel y galla i ymuno. Dwi
wrth fy modd yn chwarae gyda fy ffrâm anifeiliaid, y mwnci yw fy ffefryn. Dwi wth fy modd â’r lliwiau a’r
synau hyfryd mae’n ei wneud wrth i mi gyffwrdd y gwahanol anifeiliaid a dwi’n hoffi bwyta’r cylch plastig ar y
llew am ei fod yn teimlo’n braf ar gig y dannedd. Weithiau dwi’n cael cwsg ganol bore ar ôl bod mor brysur.

Profiad bywyd dyddiol Larry, 7 mis, a’i fam

Cafodd Profiad Bywyd Dyddiol
Larry a’i fam ei gyflwyno yn y llys
fel rhan o’r bwndel llys.
Roedd y fam wedi bod yn agored i
wasanaethau drwy gydol ei
beichiogrwydd o ganlyniad i gamdrin alcohol a chyffuriau. Pan
gafodd ei eni fe ddatblygodd y
fam ymlyniad gyda Larry, fodd
bynnag fe arweiniodd achos o
seicosis at ei hanfon i ysbyty
meddwl a daeth Larry yn blentyn
a oedd yn derbyn gofal. Fe fu’r
fam yn ymgysylltu gyda gweithwyr
proffesiynol a chynllun gofal a
chymorth y CLA ac fe wellodd ei
hiechyd meddwl a’i gallu rhianta a
dangosodd ei bod yn awyddus ac
yn gallu gwneud a chynnal
newidiadau cadarnhaol iddi hi ei
hun a Larry.

Ar ôl cinio mae mam yn fy rhoi yn y pram ac rydym ni’n mynd am dro. Dwi wrth fy modd yn y pram yn
gwylio popeth, yn arbennig y coed wrth i’r dail chwifio. Heddiw fe aethom ni i’r grŵp chwarae, fe fues i’n
chwarae ar y mat gyda’r babanod eraill ac roeddwn i wir yn hoffi’r stori a’r caneuon tra roedd mam yn
gafael ynof i. Ar y ffordd adref fe aethom i weld Nain a Taid. Mae Taid bob amser yn fy nhynnu o’r pram ac
yn rhoi mwythau i mi ac yn mynd â fi allan i’w ardd fel y gallaf weld y coed.
Ar ôl te, dwi’n cael bath. Dwi wrth fy modd yn gorwedd yn y bath gan gicio fy nghoesau a sblasio. Dydw i fyth
eisiau i amser bath ddod i ben, ond mae mam yn rhoi cwtsh i mi yn fy nhywel ac felly mae hyn yn gwneud dod
allan o’r bath ychydig yn well. Dwi’n cael hanner fy mhotel amser gwely tra’n cael mwythau gyda mam ar y
soffa ac yna mae’n mynd â fi i’n hystafell wely ac yn fy rhoi yn fy sach gysgu i gael gweddill y botel. Dwi
mor gysglyd ar ôl fy niwrnod prysur dwi’n mynd i gysgu yn fuan.
Mam Larry
Dwi eisiau codi a rhoi mwythau i Larry yn syth pan mae’n gwneud synau bach yn ei got, dyma’r dechrau gorau i’r
diwrnod. Rydym ni bob amser yn cael mwythau yn fy ngwely, rydym ni’n siarad ac yn chwerthin llawer,
weithiau mae Larry yn mynd yn ôl i gysgu eto, ond dro arall bydd yn rowlio o gwmpas yn ei wely ac yn
chwerthin llawer.
Rydym ni’n gwneud ei botel gyda’n gilydd gan gyfrif pob sgŵp o lefrith yr ydym yn ei roi yn y botel. Dwi’n
teimlo fod hyn yn weithgaredd sy’n dysgu Larry, dydi hi byth yn adeg anghywir i ddysgu pethau iddo a
siarad gydag ef nac ydi? Mae hyn hefyd yn tynnu ei sylw am gyfnod byr gan ei fod yn gweiddi arnaf i pan
mae’n llwglyd. Rydym yn eistedd gyda’n gilydd yn yr ystafell fyw ac yn cael mwythau ar y soffa tra dwi’n ei
fwydo. Mae Larry wrth ei fodd â’i lefrith a dwi wrth fy modd ei fod yn gwasgu ataf i, mae’n gwneud i mi
deimlo’n gynnes a bodlon. Mae’n fy ngwneud i’n hapus.
Pan rydw i’n newid Larry ar ôl iddo gael ei fwydo, rydym yn treulio amser yn canu caneuon gyda’n gilydd;
mae’n llawn cyffro pan rydym ni’n gwneud hyn a dwi’n gwybod ei fod yn hapus wrth iddo chwifio ei
freichiau o gwmpas a chicio ei goesau. Weithiau rydym ni’n gwylio hoff raglen Larry gyda’n gilydd; dwi’n
ymgolli yn y rhaglen. Fel arfer mae’n cael cwsg bach ar ôl hyn, ac felly dwi’n mynd am gawod sydyn ac yn
gwisgo ac o bosibl yn cael coffi.
Pan fydd yn deffro mae’n bosibl y byddwn yn mynd am dro o amgylch y bloc, neu’n mynd i’r parc. Mae
Larry wrth ei fodd yn yr awyr agored yn gwylio’r coed neu’r adar, mae’n llawn cyffro ac yn sgwrsio gyda
nhw. Mae Larry yn cael uwd pan fyddwn yn dod yn ôl, ac rydym ni’n dau wedi ein gorchuddio mewn uwd
yn y diwedd gan fy mod i’n gadael iddo ddefnyddio ei lwy ei hun er mwyn ei ddysgu sut i fwydo ei hun.
Mae wrth ei fodd â’i uwd, wel mae wrth ei fodd â bwyd yn gyffredinol.
Dwi’n gadael i Larry gicio ar ei fat ar ôl cinio fel nad yw efo fi drwy’r amser; mae ganddo lawer o deganau i
chwarae gyda nhw. Dwi’n gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel tra rydw i’n trefnu’r golchi neu’n cychwyn
paratoi bwyd. Dwi’n ceisio gwneud y gwaith tŷ pan mae Larry’n cysgu neu’n chwarae fel y gallaf dreulio
llawer o amser gydag ef. Ar ôl cinio rydym ni weithiau’n mynd i weld fy ffrindiau neu’n mynd i’r ganolfan
gymunedol leol lle mae yna grŵp chwarae.
Mae gennym ni drefn amser gwely; rydym ni’n gwrando ar hwiangerddi ac yn cael amser chwarae ar ei
fat gyda’n gilydd. Yna mae’n amser bath, mae wrth ei fodd â’i fath; mae wrth ei fodd â dŵr. Dwi wrth fy
modd yn gweld cymaint y mae’n mwynhau, hyd yn oed os yw’n golygu mod i’n cael fy ngwlychu. Mae
Larry’n tawelu’n weddol gyflym ar ôl ei fath, mae’n cael potel ac yna dwi’n mynd af ef i’r gwely. Unwaith
y mae’n cysgu fe fydda i weithiau yn edrych drwy’r lluniau dwi wedi eu tynnu ar fy ffôn sy’n gwneud i mi
wenu. Dwi’n cael fy nhe ac yn gwylio ychydig o deledu ac yna’n sterileiddio’r poteli ac yn trefnu pethau ar
gyfer y diwrnod wedyn; dwi fel arfer yn fy ngwely’n gynnar.

Poppy
Fe ddaeth Pat fy ngweithiwr cymdeithasol i ymweld heddiw. Roedd Teddy adref hefyd, roedd yn ddiwrnod
heulog a phoeth iawn. Fe ddangosais i’r oedolion mod i wedi dysgu sefyll ar fy mhen fy hun yn yr wythnos
ddiwethaf; dwi’n gafael yn eu dwylo i fy helpu fel y gallaf fownsio i fyny ac i lawr. Roedd fy mam yn gofalu
amdanom ni ac roedd dad yn ei waith. Roedd ganddi ychydig o waith chwynnu i’w wneud yn yr ardd tra
roedd Teddy yn chwarae yn ei babell ac roeddwn i yn eistedd yn fy nghadair uchel ac yn ei wylio ef a mam
gan chwarae gyda fy nheganau. Mae gen i lawer o deganau i ddewis ohonynt.
Dim ond ffrog gotwm oeddwn i’n ei gwisgo heddiw a fy nghlwt gan ei bod mor gynnes. Mae fy mam yn fy
ngwisgo mewn dillad prydferth a dywedodd Pat mod i’n edrych yn hyfryd iawn. Roeddwn i yn teimlo’n
hapus, roedd fy nghroen yn teimlo’n feddal a llyfn i gyd. Roedd yr awyrgylch yn fy nghartref yn dawel a
hapus. Roeddwn yn gwneud synau bach ac yn chwifio fy nheganau i ddangos i Teddy beth roeddwn yn ei
wneud ac i wneud yn siŵr ei fod yn cofio mod i yno. Roedd Mam yn siarad gyda fi tra roedd yn chwynnu a
daeth i weld a oeddwn i’n iawn.
Dwi dal ychydig bach yn swil gyda Pat ond dwi wedi ei gweld dipyn o weithiau erbyn hyn ac mae hi’n galw
draw o hyd. Mae hi wastad yn mynd i fy ystafell wely gan edrych o gwmpas. Fe wnaeth hynny eto heddiw
ac edrychodd i weld a oedd gen i lawer o ddillad, dywedodd ei bod wedi gweld fod fy ystafell yn lân a bod
dillad gwely glân yn fy nghot. Hefyd edrychodd Pat yn yr ystafell ymolchi ac fe glywais hi’n dweud “mae
bob dim yn iawn yno.”

Profiad Bywyd Dyddiol Poppy, 13
mis a’i mam
Mae Poppy yn blentyn sy’n
derbyn gofal gyda chynllun gofal a
chymorth ar orchymyn lleoli
gyda’i Mabwysiadwyr arfaethedig.
Defnyddiodd y gweithiwr
cymdeithasol ei harsylwadau i
nodi profiad bywyd Poppy yn
ystod ymweliad â’r cartref.
Nododd fod Poppy yn ymddangos
fel pe bai’n fodlon a’i bod yn
brysur yn chwarae gyda theganau
addas i’w hoed tra yn ei chadair
uchel yn sgwrsio â hi ei hun. Roedd
Poppy yn ymwybodol o lle roedd
ei mam yn yr ardd ac roedd yn
gwylio Teddy wrth iddo chwarae
yn ei babell.

Dwi’n dda iawn ynof fy hun ac mae fy ngwallt yn mynd ychydig yn oleuach. Ceisiodd Pat dynnu rhai lluniau
eto ar gyfer rhywbeth o’r enw llyfr hanes bywyd, ond wnes i ddim gwenu o hyd, dim ond edrych yn
chwilfrydig. Dwi ddim yn gwybod pam y mae’n pwyntio ei ffôn o hyd ataf i ac yn ceisio gwneud i mi wenu.
Hefyd fe dynnodd lun o’n tŷ i’w roi yn y llyfr a rhoddodd albwm lluniau Mam yn ôl a dweud ei bod wedi
sganio ychydig o luniau ohono.
Rhoddodd Mam amlen fawr i Pat i’w anfon i’r llys; fe ddywedon nhw fod hyn i gyflwyno fy mhapurau
mabwysiadu. Dywedodd Pat wrth Mam ei bod yn gobeithio cyfarfod fy rhieni biolegol yr wythnos hon; mae
wedi bod yn ymchwilio amdanynt er mwyn darganfod llawer o bethau ar gyfer y llyfr hwnnw mae’n ei
ysgrifennu a hefyd i roi llythyr iddynt ynglŷn â fy mabwysiadu. Roeddwn yn rhoi cwtsh i Mam heddiw, gan
wasgu fy hun i’w gwddf. Dyma’r tro cyntaf y mae Mam yn cofio i mi wneud hynny a sylwodd Pat fy mod i a
Mam wedi mwynhau swatio a chwtsio, mae’n teimlo’n braf.
Mam Poppy
Dydyn ni ddim yn cael diwrnod arferol i ddweud y gwir gyda dau unigolyn bach. Mae ein dyddiau’n
cychwyn yn gynnar pan fydd Poppy yn deffro ac maent yn brysur ac yn llawn gwobrwyon ym mhob cam wrth i bob dant newydd, cam, air neu ymddygiad ymddangos. Rydym yn ceisio mynd allan bob dydd pan
allwn ni, i rywle, hyd yn oed os yw’n fynd am dro o amgylch y bloc. Rydym wrth ein bodd yn chwarae gyda
ffrindiau, boreau coffi a sesiynau chwarae anniben.
Dwi wrth fy modd â’r amser o’r gwaith gyda Poppy, ond pan ddaw fy absenoldeb mabwysiadu i ben fe fydd
fy ngŵr yn lleihau ei gyfrifoldebau a’i oriau yn y gwaith gan ein bod yn sylweddoli’r ymroddiad sydd ei
angen; mae angen ein hamser ar Poppy a Teddy rŵan tra’u bod yn ifanc.
Dydw i ddim yn cael amser i hwfro mor aml ag yr hoffwn, mae’r plant yn dod gyntaf. Mae’r boreau yn
brysur, rydym yn hoffi mynd i sesiynau chwarae yn y canolfannau teulu, mae Poppy wrth ei bodd â hyn.
Dwi’n teimlo fel mod i wedi bod yn fam erioed, er dwi’n gwybod nad ydw i wedi bod, alla i ddim cofio peidio â bod
gyda hi. Dwi’n sylweddoli y gallai gael rhai anawsterau yn y dyfodol o ganlyniad i ddechrau anodd mewn
bywyd, ond ein merch ni ydi hi ac fe fyddwn yn gweithio trwy’r rhain, wedi’r cyfan pa riant sydd yna nad
oes ganddo broblemau ar ryw adeg? Alla i ddim dweud nad yw’n flinedig i fagu dau blentyn o dan bump
oed, rhai dyddiau dwi’n meddwl mai adrenalin sy’n ein cynnal, ond mae’n werth bob munud.
Mae Poppy a Teddy yn hoffi trefn, felly ar ôl bore prysur rydym yn dueddol o ddod adref am ginio ac i gael
amser tawel; mae Poppy yn dal i gael cwsg bach. Mae gennym ni ardd ac felly pan mae’n braf rydym ni’n
treulio amser yn mwynhau chwarae yn yr ardd.
Mae’r cyfnod ar ôl te yn amser arbennig yn ystod y dydd; mae Poppy a Teddy wrth eu bodd ag amser bath
ac yna rydym ni’n cael mwythau ar y soffa ac yn darllen stori cyn i’r plant setlo am y nos.
Mae’n rhaid i mi gadw golwg ar Poppy gyda’r gath, dwi angen llygaid yng nghefn fy mhen – mae’n hoffi
gafael yn ei gynffon. Rai dyddiau mae yna deganau ym mhob man, mae’r tŷ fel gwlad y plant y dyddiau
yma. Pryd aethom ni allan am bryd o fwyd ddiwethaf? Beth oedd peth felly? Fodd bynnag i fod yn deg mae
fy mam yng nghyfraith yn gwarchod y plant am rai oriau os oes gennym achlysur arbennig.
Weithiau byddwn yn gweld cyn ofalwr maeth Poppy pan fyddwn allan yn siopa neu yn y parc ac mae hynny
ychydig yn rhyfedd ond yn braf hefyd! Dwi bob amser yn mynd draw a dweud helo ac mae hi’n rhoi llawer o
sylw i’r plant. Dwi’n credu mewn bod yn agored gyda’r plant, ac felly dydyn nhw fyth yn cael sioc. Mae’n help
fod ein plentyn cyntaf Teddy hefyd wedi ei fabwysiadu, rydym ni bob amser wedi dweud wrtho fod ganddo
“fam fol” yn gyntaf ac yna fi.
Mae pethau wedi bod yn wych gyda’n plant hyd yma, dwi’n aml yn meddwl ein bod wedi bod yn lwcus iawn
gyda’n dau o blant.

Lottie

Profiad bywyd dyddiol Lottie, 5
oed, a Taid Joe
Cafodd profiad bywyd dyddiol
Lottie ei nodi ar gyfer Adolygiad
gofal a chymorth Plentyn sy’n
Derbyn Gofal. Fe ddefnyddiodd y
gweithiwr teulu gwestiynau
agored ac roedd yn chwilfrydig
ynglŷn â beth mae Lottie yn ei
wneud yn ystod ei diwrnod.
Rhannodd ei stori tra’n chwarae
gyda’r blociau adeiladu gan
wneud “tŵr tal”.

Dwi wrth fy modd â Candy, fe brynodd Taid hi i fi ac mae’n cysgu yn fy ystafell. Pan dwi’n deffro dwi’n
mynd i lawr y grisiau ac yn cael brecwast. Mae fy Nain yn ei wneud neu Taid Joe. Dwi’n brwsio fy nannedd
ac yn gwisgo fy ngwisg ysgol. Mae Nain yn ei roi ar y soffa yn barod ar fy nghyfer i. Dwi’n mynd i’r ysgol ar fy
meic, mae’n binc a piws fy hoff liwiau, ac mae Taid a Candy yn mynd â fi.
Fy hoff beth yn yr ysgol yw chwarae gyda chlai a dwi’n hoffi gwneud cacennau bach. Ar ôl ysgol dwi’n
mynd adref ac yn newid. Weithiau fe ddaw Mam i fy nôl ond Nain sy’n dod fel arfer. Dwi’n hoffi mynd ar y
prom ar fy meic ac weithiau dwi’n mynd yn y sedd ar feic Taid Joe. Dwi’n hoffi mynd yn ei sedd gan fod fy
ngwallt yn chwythu pan mae’n wyntog (gwên fawr ar y pwynt hwn). Rydym ni’n mynd â Candy y ci hefyd.
Fy hoff beth amser te yw sglodion o’r siop sglodion. Dydw i ddim yn hoffi cysgu yn nhai pobl eraill gan mod
i’n hoffi bod yn fy nhŷ. Dwi’n hoffi mynd allan gyda Dad. Mae’n mynd â fi i’r parc ac i’r traeth. Dwi’n hoffi byw
yn nhŷ Nain gan mod i wedi cael tedi newydd ac rydym ni’n cael siocled poeth ac mae gen i Batrôl Pawennau ar
fy ngwely.
Taid Joe
Rydym ni’n deffro’n gynnar rŵan fod y plant gyda ni, mae’n bleser i gael pobl fach o gwmpas eto. Mae Mary
(nain Lottie) yn hoffi bod yn drefnus yn y boreau ac mae ganddi drefn dda ar ein cyfer; mae Lottie i weld
wedi ymgartrefu yn well y dyddiau yma ac all hi ddim aros i gael yn barod i’r ysgol. Mae’n parhau i ddeffro
yn y nos gyda breuddwydion cas. Dwi neu Mary yn dweud y bydd popeth yn iawn a bod ei gwely newydd
yn lle diogel ac mae wrth ei bodd â’i gorchudd cwilt Patrôl Pawennau ac mae’n rhaid i Mary olchi a sychu
hwn yn gyflym gan mai hwn yw’r unig un sy’n ei thawelu.
Mae Candy y ci o gymorth mawr hefyd; mae’n cysgu yn ystafell Lottie. Mae Lottie wrth ei bodd yn mynd â
hi am dro hir, yn arbennig i’r traeth. Y ci a’i beic yw popeth i Lottie, mae’n bleser ei gweld yn hapus er ei
bod yn gofyn am ei mam a’i thad bob dydd. Mae’n edrych ymlaen at Amser Teulu gyda nhw a dydi hi ddim
mor drist rŵan pan mae’n rhaid iddi ffarwelio. Hoff drît Lottie yw sglodion i de ac felly rydym ni’n cael hyn
ar ôl Amser Teulu.
Mae Mary yn sicrhau fod amser gwely yn amser tawel i helpu Lottie i setlo. Mae’n hoffi bath gyda’i
theganau ac mae’n gwneud diodydd a chacennau gyda’r swigod. Ei hoff stori yw’r un sy’n cynnwys
eliffantod, dwi’n meddwl mai 5 munud o heddwch neu rywbeth felly yw’r enw; tasg Mary yw hon a fi yw’r
un sy’n cario Lottie i’w gwely gan lapio’r dillad gwely amdani ar ôl glanhau ei dannedd.

Profiad bywyd dyddiol Sonny, 11
oed, a’i fam
Caiff profiad bywyd Sonny ei nodi ar
gyfer Asesiad Cymorth Cynnar. Mae
Sonny wedi cael diagnosis o Gyflwr
Sbectrwm Awtistig. Mae wedi
dechrau yn yr ysgol uwchradd yn
ddiweddar ac mae’r pontio yn anodd
iddo. Mae’r teulu yn ynysig heb
unrhyw deulu estynedig i’w helpu.
Mae Sonny yn ei chael yn anodd i
feithrin perthnasoedd.

Sonny
Dwi’n deffro yn y bore ac fel arfer dwi’n flinedig gan na alla i gysgu yn y nos. Weithiau dwi’n deffro Mam
gan mod i wedi cael damwain.
Weithiau dwi mor flinedig fel nad ydw i’n trafferthu gwisgo er mwyn mynd i’r ysgol. Mae hyn yn gwneud
mam yn flin ac rydym ni’n ffraeo. Dwi’n casáu ffraeo gyda mam ac mae’n gwneud i mi deimlo’n drist pan
rwy’n mynd i’r ysgol. Dwi’n gorfod mynd mewn tacsi i’r ysgol ac mae’n ofnadwy ac mae’r daith yn cymryd
oes.
Yn yr ysgol dwi’n ceisio esgus fod popeth yn iawn. Dwi’n casáu pan mae pobl yn gofyn cwestiynau i mi am
fy mywyd gartref. Y peth dwi’n ei hoffi fwyaf am yr ysgol yw cael gweld fy ffrind sydd ym mlwyddyn 11. Joel
yw ei enw ac mae’n fy neall i, dwi a Joel yn debyg. Rydym ni wrth ein bodd yn mynd i’r POD. Dwi ddim yn
gwybod beth wna i pan fydd Joel yn gadael yr ysgol gan nad oes gen i unrhyw ffrindiau yn fy mlwyddyn.
Ar ôl i’r ysgol orffen mae’r tacsi yn mynd â fi adref. Dwi ddim yn malio cymaint am y daith y tro yma, dwi’n
hoffi gweld mam yn aros amdana i wrth y drws. Ar ôl bwyd dwi’n hoffi gwylio’r teledu. Does gen i ddim
ffrindiau yn agos i’r tŷ ac felly dwi’n aros i mewn. Mae mam a dad yn dod yn ddiamynedd gyda fi weithiau
gan nad ydw i’n hoffi mynd i’r gwely. Amser gwely mae’n siŵr yw’r rhan waethaf o’r diwrnod. Dwi’n codi
cryn dipyn o weithiau cyn mynd i gysgu ac weithiau mae hyn yn gwneud dad yn flin pan nad yw yn ei waith.
Mae’n gweiddi arna i ac mae hyn yn fy nghynhyrfu ac yn fy ngwneud yn drist.
Dydw i ddim yn mynd allan ar y penwythnos i ddweud y gwir. Dydi mam ddim yn gallu cerdded yn bell
oherwydd athritis ac mae dad wastad yn gweithio neu’n cysgu. Weithiau rwy’n mynd â fy nghi Angus allan
am dro ac fe fydd dad yn chwarae ar yr X Box gyda fi. Dwi’n poeni nad ydw i’n iach oherwydd fy mhwysau.
Dwi’n gwybod ei fod yn gwneud mam yn drist

gan ei bod yn meddwl fod y plant eraill yn fy ngalw’n dew. Dwi’n cael profion gwaed yn fuan a dyma
fydd fy nghyfle olaf i ddod yn iach. Nid yw dim o hyn yn fai fy mam a fy nhad, fy mai i yw’r cyfan. Dwi’n
gwybod eu bod yn gwneud eu gorau.
Mam Sonny
Dwi’n casáu’r boreau wrth geisio cael Sonny o’r gwely. Dwi’n gwybod mai gornest weiddi fydd pen
draw hyn gyda fi yn tynnu ar ei gwilt er mwyn ei symud. Mae’n dal i wlychu ac yn teimlo cywilydd er
mod i’n dweud wrtho fod popeth yn iawn. Mae’n anoddach nawr ei fod yn yr ysgol uwchradd gan fod
y tacsi yn canu corn a phan nad yw'n barod rydyn ni i gyd dan straen. Mae’n waeth pan mae ei dad
yma gan ei fod yn ceisio cysgu ar ôl gweithio dros nos. Pan mae wedi mynd i’r ysgol dwi fel arfer yn
falch o’r seibiant i fod yn onest ac wedyn dwi’n teimlo’n euog iawn. Nid yw’n blentyn drwg ond mae’n
waith caled weithiau ac mae’n fwy anodd gan ei fod erbyn hyn yn hŷn. Dwi’n meddwl ei fod yn poeni
am ei bwysau, ond fydd e ddim yn siarad gyda fi am hynny.
Dydw i ddim yn adnabod neb yn yr ardal yma, fe fu’n rhaid i ni symud gan na ymestynnodd y landlord diwethaf y
brydles ac mae wedi effeithio ar Sonny i fod yn rhywle newydd. Dwi’n casáu’r fan yma. Roeddwn i’n arfer
gweithio ond mae hynny wedi mynd hefyd gyda’r symud, dydw i ddim yn gallu mynd yno, ac felly dim ond
ei gyflog ef sy’n dod i mewn. Mae fy nyddiau’n teimlo mor hir, dwi angen cael trefn arnaf fy hun ac nid
yw’n dda i mi fod yn gaeth i’r tŷ. Mae gen i arthritis ac rwy’n mynd yn stiff os nad ydw i’n symud digon.
Alla i ddim hyd yn oed meddwl beth dwi’n ei wneud yn ystod y dydd ond cyn gynted ag y mae Sonny yn
ôl mae’n gymysgedd niwlog o geisio ei dderbyn o’r daith yn y tacsi a sicrhau ei fod yn iawn a cheisio ei
gael i wneud ei waith cartref. Mae’n dweud fod ganddo ffrind yn yr ysgol sy’n hŷn nac ef. Mae’n hoffi
pobl hŷn ac mae’n dweud ei bod yn haws siarad â nhw. Dwi’n poeni sut fydd bywyd i Sonny pan fydd yn
hŷn gyda’i broblem o fod o amgylch pobl. Mae’n artistig iawn a dwi’n mwynhau pan fydd yn tynnu
lluniau wrth y bwrdd ac mae’n gadael i mi eistedd wrth ei ymyl. Rydym yn cael ein sgyrsiau gorau bryd
hynny ac mae ganddo ddawn go iawn, mae ei dad hyd yn oed yn credu ei fod yn arlunydd da.
Fe hoffwn i ychydig o gymorth; dwi’n credu fod gwneud yr asesiad yma wedi dod ar amser da i ni. Mae
unrhyw beth a fydd yn helpu Sonny i fod yn iawn yn mynd i’n helpu ni fel teulu.

Evie
Mae mam yn fy neffro yn y boreau a dwi’n cael bath ac yn paratoi i fynd i’r ysgol.
Dwi’n aml yn cael wafflau a chrempogau i frecwast. Dwi’n pacio fy mag fy hun ac yn llenwi fy mhotel ddŵr
ac yna mae mam yn mynd â fi a fy chwaer yn y car i’r ysgol. Weithiau mae fy chwaer yn cael ei gollwng yn
nhŷ ei ffrind ac maent yn cerdded gweddill y ffordd gan ei bod yn hŷn na fi ac mae hi yn yr ysgol fawr.
Dwi’n eithaf hoff o fynd i’r ysgol; dwi’n mwynhau dysgu pethau newydd a chwarae gyda fy ffrindiau. Freddy
yw fy ffrind gorau ond dwi’n chwarae gyda llawer o bobl. Mae mam yn fy nghodi bob diwrnod ar ôl iddi
orffen gweithio. Mae mam yn blino gan ei bod yn gweithio ac yn gofalu amdanom ni ar ei phen ei hun. Nid
yw dad yn byw yn ein tŷ ni bellach a dwi’n hoffi pethau nawr gan mod i’n teimlo’n ddiogel ac mae mam fel
petai ychydig yn hapusach gan nad ydi hi’n crïo gymaint. Rydym ni’n cael swper gyda’n gilydd ac efallai ga i
fath arall; dwi’n hoffi ymlacio yn y bath ac weithiau mae fy chwaer yn sythu fy ngwallt. Dwi’n chwarae ar
fy ngliniadur i lawr y grisiau gyda mam ac mae fy chwaer yn mynd i fyny’r grisiau.
Dwi wrth fy modd gyda chŵn smwt a bod yn yr awyr agored a dwi’n hoffi gwneud pethau gyda glud a manion
o fy mocs celf a chrefft a ges i gan Nain.
Ar y penwythnos mae’n bosibl y byddaf yn mynd i redeg gyda mam a fy chwaer neu fynd ar y trên i Lerpwl i
siopa. Home and Bargain ydw i’n ei hoffi fwyaf.
Dwi’n poeni weithiau ynglŷn â beth fydd yn digwydd i’n teulu gan fod pethau wedi newid llawer i ni. Dydw i
ddim eisiau gweld fy nhad i ddweud y gwir y tro cyntaf ar ôl beth mae wedi ei wneud, ond mae’n bosibl y
bydda i’n newid fy meddwl yn nes ymlaen. Dydw i ddim yn gweld fy nain rhyw lawer gan fod fy nhad yn
byw gyda hi nawr.

Profiad bywyd dyddiol Evie, 9 oed
Mae Evie yn byw gyda’i mam a’i chwaer sy’n 13 oed. Mae ei rhieni wedi gwahanu yn ddiweddar o ganlyniad i drais domestig. Cafodd profiad bywyd Evie ei nodi ar
gyfer adolygiad Gofal a Chymorth Plentyn mewn Angen gydag argymhelliad i gamu i lawr i’r Tîm o Amgylch y Teulu.

James
Dywedodd James “fy enw llawn ydi James Wright a dwi’n 6 oed. Dwi ddim yn siŵr a oedd hi’n benblwydd arna i neu beidio yr wythnos ddiwethaf”. Gofynnodd y gweithiwr cymdeithasol pam roedd yn
credu ei bod wedi bod yn ben-blwydd arno ac eglurodd “gan fod Mam wedi mynd â fi i Monkey
Business ac wedi cael DVD i mi. Ond chawson ni ddim bwyd yno dim ond diodydd. Fe ddywedodd Mam
y byddai’n rhaid i ni fwyta cyn mynd.”
Dywedodd James wrth y gweithiwr cymdeithasol ei fod yn byw yn “56 Sunny Road, a dwi’n mynd i’r
Ysgol Ryfeddol”. Nid yw James yn hoff o’r ysgol ac eglurodd fod Blake yn gwneud iddo chwarae gêm,
“chwarae gêm o ymladd gyda Ethan, Harry, Frederick a Ronnie. Dydyn nhw ddim yn hoffi’r gêm, mae’n
gwneud iddynt deimlo’n drist a dwi’n dweud wrth yr athro, ond nid yw’r athro yn fy nghredu.”
Cytunodd y Gweithiwr Cymdeithasol i siarad gyda’r athro ynglŷn â hyn.

Profiad bywyd James 6 oed
Fe nodwyd profiad bywyd James
ar gyfer asesiad unigol a oedd yn
cael ei gwblhau ar gyfer y
Gynhadledd Amddiffyn Plant
Cychwynnol. Siaradodd y
gweithiwr cymdeithasol gyda
James yn yr ysgol. Mynegodd ei
fod yn gwybod beth oedd
gweithiwr cymdeithasol yn ei
wneud:
“Maen nhw yno i helpu ac maen
nhw’n gweithio mewn siop ac yn
rhoi arian i deuluoedd os nad oes
ganddyn nhw arian.”

Gofynnwyd i James gyda phwy y mae’n byw a dywedodd “Gismo y gath”. Mae James eisiau ailenwi ei
gath yn Mr Fluffy “gan ei fod yn feddal a fflwffog”. Dywedodd James fod Mary yn byw yn ei dŷ. Pan
ofynnwyd wrtho a yw bob amser yn galw ei fam yn Mary, atebodd “Mary neu Mam.” Eglurodd James
fod Jason yn arfer byw yn y tŷ, ond nid yw’n byw yma mwyach. Dywedodd James fod Jason a Mary yn
dadlau llawer “gan amlaf ar ddyddiau Sadwrn a’r nos”. Mae’n credu nad oes “dim rheswm” dros y
dadlau. Pan maen nhw’n dadlau mae’n fy neffro a dwi’n meddwl beth sy’n mynd ymlaen? Yna dwi’n
gwybod mai dim ond nhw sy’n dadlau eto. Maen nhw’n gas gyda’i gilydd ac yn rhegi. Unwaith fe
wthiodd Mary i’r llawr. Mae Jason yn gwneud i mam grïo llawer.” Yna dywedodd James “mae’n dda
fod mam wedi dweud wrth Jason i adael.” Dwi ddim yn ei hoffi gan nad yw fyth yn chwarae efo fi.”
Dywedodd James ei fod yn hoffi chwarae Minecraft ac fe wnaeth ddraig ddoe. Mae ei fam yn gadael
iddo chwarae “mae hi’n gadael i mi chwarae hwn yn well nac o’r blaen” sy’n golygu y gall ei chwarae
yn hirach. Mae James hefyd yn hoffi gwylio you tube, ond nid yw ei fam yn hoffi iddo wylio rhai
pethau arno, ond mae’n ei wylio beth bynnag pan mae ei fam yn ei gwely.
Dywedodd James fod “mam a Jason yn yfed cwrw yn aml a dim ond efo Jason y mae mam yn yfed
cwrw, ond yna weithiau mae’n yfed heb Jason.” “Mae Kathy yn ceisio helpu mam i roi’r gorau i yfed
a rhoi’r gorau i ysmygu sigaréts. Dywedodd James, “mae mam yn gas gyda fi pan mae’n yfed cwrw
yn y bore.” Dywedodd James fod ei fam yn yfed yn y nos ond yna’n gas yn y bore. “Mae’n dweud
wrtha i am fynd yn ôl i’r gwely, ond mewn gwirionedd dydw i ddim yn flinedig. Mae hi yn flinedig.
Dim ond gyda’r nos y bydd hi’n codi.
Roedd y Gweithiwr Cymdeithasol yn chwilfrydig ynglŷn â beth mae James yn ei wneud tra bod ei
fam yn cysgu yn ystod y dydd; "Dwi’n mynd ar you tube." Gofynnodd a oedd ei fam yn gwneud
brecwast iddo a dywedodd James “na". Pan ofynnwyd iddo beth mae James yn ei wneud o ran
bwyd a diod tra mae ei fam yn ei gwely atebodd “Dwi’n gallu gwneud fy sudd fy hun a dwi’n gwneud
grawnfwyd os alla i gael llefrith neu weithiau dŵr a dwi’n cael ‘pop tarts’. Dwi’n eu rhoi yn y peth
yna sydd â dau ddarn a sy’n eu taflu allan.” Dywedodd y Gweithiwr Cymdeithasol mai tostiwr oedd
yn ei olygu. Dywedodd James “fyddai mam ddim fel arfer yn gadael i mi wneud hynny fy hun.”
Holodd y Gweithiwr Cymdeithasol James ynglŷn â beth sy’n digwydd yn ei dŷ y rhan fwyaf o
ddyddiau a dywedodd “ar ddiwrnod arferol mae mam yn mynd â fi i’r parc os yw’n heulog”. Yna
dywedodd James nad yw’n hoffi ei ewythr gan ei fod wedi ei wthio i’r llawr wrth chwarae tic “fe
welodd mam ond wnaeth hi ddim rhoi ffrae iddo. Roeddwn i’n wlyb a mwdlyd gan mod i wedi cael
fy ngwthio i’r blodau.”
Pan ofynnwyd iddo beth sy’n ei wneud yn hapus dywedodd James “mae cinio yn yr ysgol yn fy
ngwneud i’n hapus, dwi’n cael tortillas weithiau ac weithiau pethau eraill. Dwi hefyd yn hoffi cael
mwythau gyda fy nghath amser gwely. Weithiau dwi’n sleifio i wely mam.” “Dwi’n mynd o dan y
gwely a chuddio yn y cês pan ddaw Jay i fy ystafell i weld a ydw i’n cysgu, ac ar ôl iddo fynd dwi’n
bwyta ‘pop tarts’ yn fy ngwely. Maen nhw fel arfer yn doeslyd ac felly mae’n rhaid nad ydw i’n eu
gwneud yn iawn”. Roedd James yn amharod i siarad mwy am hyn pan ofynnodd y gweithiwr
cymdeithasol beth oedd wedi ei rannu.
Gofynnodd y Gweithiwr Cymdeithasol beth sy’n gwneud i James deimlo’n drist; “pan fo mam yn rhoi
ffrae i mi. Fe fydd yn gweiddi arna i a fy ewythr am fod yn gas gyda’n gilydd ac mae yntau’n gofyn o
hyd a wna i gysgu yn ei dŷ, ond dydw i ddim eisiau gwneud hynny a dwi’n dweud na a dydi o ddim yn
hoffi hynny ac yna mae’n dweud na chaf i gysgu yn ei dŷ.
Yna dywedodd James ei fod yn llawn cyffro ar gyfer y Nadolig gan ei fod wedi cael ciwb gwingo a
gêm dyfalu pwy yw’r llofrudd, “dwi’n chwarae’r gêm gyda fy nhedis.” Pan ofynnwyd wrtho a yw ei
fam neu unrhyw un arall yn chwarae’r gêm gydag ef fe ddywedodd “na, dim ond gyda fy nhedis
dwi’n chwarae. Nid yw mam yn chwarae gyda fi.”
Fel yr oedd y gweithiwr cymdeithasol yn gadael, dywedodd wrth James y byddai’n dod i’w weld eto
mewn rhai wythnosau a dywedodd James “mae hynny’n dda, fe ddywedodd Kathy eich bod yn gallu
helpu”.

Miley
Dydw i fyth yn gwybod a yw mam yn y tŷ neu yn y gwaith pan dwi’n deffro. Fel arfer mae Cara yn fy
neffro gan ei bod eisiau mynd i’r ysgol a dydw i fyth yn gallu dod o hyd i’r dillad ysgol. Fel arfer
maen nhw yn y golch yn dal yn fudr. Mae Cara yn cynhyrfu ynglŷn â pheidio edrych yn dda ac
felly fel arfer mae yna ddagrau. Dwi’n ceisio ei chael yno ar gyfer y clwb brecwast, does yna fyth
unrhyw fwyd yn y tŷ y dyddiau yma.
Mae’r ysgol rownd y gornel ac felly dwi’n taro fy nhrowsus cyfforddus ac yna yn dod yn ôl i gael
fy hun yn barod. Weithiau dydw i ddim yn trafferthu mynd i’r ysgol, dwi’n rhy flinedig. Dwi’n gwybod
mod i y tu ôl gyda fy ngwersi ond mae’r TGAU yn bell i ffwrdd ac felly fe wna i ddal i fyny. Does
gen i ddim ffrindiau gan fod Debbie wedi symud i ysgol arall. Pan dwi adref dwi’n mynd ar fy ffôn
neu’n gwylio’r teledu ac weithiau dwi’n mynd yn ôl i’r gwely pan mae’n dawel.

Cara

Profiadau bywyd teulu’r
Jones; Miley 14 oed, Cara 7
oed a’u mam Maria
Roedd y teulu Jones yn cael eu
cefnogi gan y Tîm o Amgylch y
Teulu pan ddatblygodd pryderon
o ganlyniad i’r perygl o gamfanteisio ar blentyn o ran Miley.
Roedd yr ysgol a’r gwasanaethau
iechyd hefyd yn bryderus am Cara
o ganlyniad i golli apwyntiadau
iechyd yn ymwneud â’i chlyw a
dirywiad yn ei hymddygiad. Roedd
Cara yn credu ei bod ar ei phen ei
hun un bore pan ddeffrodd gan na
allai ddod o hyd i’w mam na’i
chwaer.

Dwi’n colli fy mam; mae hi’n mynd allan i weithio mor gynnar felly’r rhan fwyaf o ddyddiau dydi
hi ddim yma pan dwi’n deffro. Os yw hi yma mae hi’n rhy flinedig ac felly mae Miley yn fy
nghael i’n barod ar gyfer yr ysgol. Mae Miley yn gweiddi arna i ac mae fy nghlust yn brifo, a
dydw i ddim eisiau gwisgo dillad budr ddim mwy. Mae plant yn chwerthin arna i yn yr ysgol;
maen nhw’n dweud mod i yn drewi.
Y clwb brecwast yw fy hoff ran o’r diwrnod, mae Alexa yno; hi yw fy ffrind gorau rŵan. Dwi wir
yn hoffi’r tost a dwi’n cael taenu siocled fy hun arno. Dwi’n mynd yn drist os ydw i’n colli’r clwb
brecwast achos wedyn dwi’n hwyr i’r ysgol ac mae pawb yn syllu arna i pan dwi’n aros wrth y
swyddfa i gael fy ngadael i mewn ac wedyn alla i ddim deall beth mae’r athro’n ei ddweud. Alla i
ddim hyd yn oed clywed beth sy’n mynd ymlaen gyda fy nghlust boenus, mae’n brifo drwy’r
amser.
Mae Mrs Mitchell yn hyfryd (athrawes Cara) ond mae’n mynd yn flin gyda fi pan nad ydw i wedi
gwneud fy ngwaith cartref a phan dwi’n dweud mod i wedi ei adael gartref. Mae’n dweud wrtha
i i wrando yn fwy gofalus pan dwi’n gofyn iddi beth mae wedi ei ddweud, ond dydw i ddim yn ei
chlywed, dwi’n credu ei bod yn sibrwd neu rywbeth. Mae’n anoddach gwneud unrhyw beth os
ydw i wedi colli’r clwb brecwast.

Maria
Dim ond contractau dim oriau y mae’r cwmni glanhau dwi’n gweithio iddo yn ei gynnig, dyna’r
cyfan alla i wneud i gyd-fynd â’r merched. Dydw i fyth yn gwybod pryd ga i alwad i weithio a dwi
ofn os na fydda i’n gwneud shifft pan mae un yn codi y bydda i’n colli fy swydd. Dwi’n aml yn cael
galwad am 4 y bore i fod i mewn erbyn 5. Dydw i ddim yn hoffi deffro’r merched mor gynnar â
hynny i ffarwelio; maen nhw’n gwybod lle ydw i os nad ydw i yno yn y bore. Mae Miley yn ddigon
hen erbyn hyn i roi trefn ar bethau. Dwi’n dibynnu llawer arni ers i’w thad adael.
Dwi’n teimlo fod gwneud y swydd glanhau yn anodd iawn tra’n gofalu am y merched ar fy mhen
fy hun. Mae’n rhaid i mi ddal y bws gan fod y car bellach wedi torri ac nid ydynt yn mynd mor
gynnar â hynny yn y boreau felly mae’n rhaid i mi ddechrau cerdded os nad oes disgwyl y bws
cyntaf. Os ydw i’n lwcus dwi weithiau’n cael lifft adref ac felly mae’n bosibl y bydda i’n gweld y
merched cyn yr ysgol.
Mae gweithio ar gontract dim oriau yn hunllef gyda fy mudd-daliadau, dwi wastad yn brin o
arian. Rai wythnosau dwi’n ei chael yn anodd i brynu bwyd ac yn dibynnu ar y clwb brecwast a’r
cinio ysgol ar gyfer Cara. Dwi wedi gorfod defnyddio’r banc bwyd ar rai achlysuron yn
ddiweddar, mae’n deimlad mor israddol i gael bwyd mewn bag, ond dwi’n hynod o ddiolchgar.
Dwi’n teimlo’n wael nad ydw i yma i’r merched gymaint ag y dyliwn fod, ond beth arall alla i ei wneud?
Mae’n rhaid i mi ennill arian i dalu’r rhent a'r biliau. Dwi wedi ymgeisio am fenthyciad a fydd yn ein
helpu am ychydig, dwi’n meddwl.

Tilly
Bore: “Mae fy mam yn fy neffro pan mae yna ysgol. Mae’n deffro o’n blaenau ac yn cael paned
o goffi ac yna yn ein codi ni. Mae mam yn rhedeg bath i fi a Sam. Mae mam yn smwddio ein
dillad y noson cynt ac yna rydym ni’n gwisgo ein dillad. Mae fy mam neu fy chwaer hŷn yn
gwneud ein brecwast. Dwi’n cael cramwyth neu grempogau ac yna mae gennym ni hanner awr i
wylio’r teledu cyn i ni fynd i’r ysgol. Pan ddaw fy ffrind heibio mae fy mam yn cerdded gyda ni i’r
ysgol”.
Y diwrnod/Diwrnod ysgol: Mae’n hwyl, weithiau mae’n Lythrennedd neu Fathemateg. Dwi’n
hoffi gwneud fy llawysgrifen. Amser chwarae dwi a Kay yn eistedd o dan ein cotiau ac yn
gwneud den gyda’n llyfrau lliwio. Rydym yn bwyta cyri a reis i ginio. Pan mae’n amser mynd
adref dwi’n dod i lawr y grisiau mawr. Ddoe fe es i’r clwb cerdd ar ôl ysgol. Mae’n cael ei gynnal
bob dydd Llun am 6 wythnos. Mae fy mam neu fy chwaer yn dod i fy nôl ar ôl ysgol”.

Profiad bywyd Tilly 10 oed a’i
mam Rachael
Cafodd y wybodaeth hon ei nodi
ar gyfer asesiad yn dilyn
atgyfeiriad i’r Ganolfan Ddiogelu
Amlasiantaethol; adroddwyd fod
Tilly ar goll o gartref (cafodd ei
darganfod gan weithiwr
diogelwch mewn siop lle'r oedd yn
‘gwario ei harian pen-blwydd’).
Roedd yr ysgol wedi adrodd
pryderon yn flaenorol fod Tilly yn
ofalwr ifanc. Tra roedd yn rhannu
ei phrofiad bywyd fe dynnodd Tilly
lun ar ddarn o bapur ar siart droi a
oedd wedi ei rannu yn 3 adran;
bore, dydd a nos, cyfnod yr oedd
Tilly yn ei alw’n amser te ac amser
gwely.

Amser te / amser gwely: “Fy chwaer fawr sy’n coginio’n bennaf neu rydym ni’n cael sglodion.
Dwi’n gwneud y llestri, dyna fy ngwaith i. Mae gan Sam waith; mae’n codi ei theganau. Dydw i
ddim yn cael tasgau bob diwrnod, tua 3 gwaith yr wythnos. Weithiau dwi’n gwneud y gegin ar
gyfer mam ac mae fy ffrind yn helpu ac mae mam yn rhoi rhywbeth i ni am wneud hynny. Ar ôl
te rydym ni’n cael chwarae allan am hanner awr ac wedyn rydym ni’n dod i mewn ac yn cael
bath neu’n ymolchi drosom. Weithiau rydw i’n chwarae gyda Kay os ydi hi allan. Mae Sam yn
chwarae allan gyda phlant hŷn, fel rhai 8 oed. Mae’n rhaid i mi gadw llygad arni. Fe all y plant
hŷn fod yn gas tuag ati a chymryd ei beic. Mae eu hanner yn dda; mae tua chwarter ohonynt yn
ddrwg. Yna rydym ni’n dod i mewn ac yn tawelu ychydig cyn mynd i’r gwely. Weithiau mae Sam
yn hyfryd ac yn ddigynnwrf, mae’n dod yn ddrwg ac eisiau aros allan ac felly dwi’n mynd ar ei
hôl. Rydym ni’n gwylio’r teledu ac yna dwi’n mynd i’r gwely tua 8.30. Mae Sam yn syrthio i
gysgu ar y soffa ac mae’n rhaid i Mam ei chario i fyny”.
Penwythnosau: “Os yw’n benwythnos dwi’n aros yn fy ngwely tan tua hanner awr wedi naw ac
mae’n hwyl. Ar y penwythnos fe ges i a Mam fferins a gwylio’r X Factor pan oedd Sam yn cysgu.
Dwi’n mynd i fy ngwely’n hwyrach ar benwythnos”.
Gofynnwyd i Tilly a hoffai siarad am ddiabetes ei mam a dywedodd Tilly fod hynny’n iawn.
“Nid yw’n braf iawn pan mae angen siwgr arni. Yna dwi’n ei helpu i gael diod melys ac yn ei
helpu i’r soffa neu ar y gwely ac mae Sam a fi yn eistedd ar y soffa ac yn gwylio’r teledu am
ychydig. Os ydw i yn yr ysgol mae Sam yn gwybod lle mae’r diodydd/siocled neu bydd yn curo ar
ddrws tŷ fy ffrind gorau a bydd ei mam yn helpu. Mae hi fel arfer mor flinedig”.
Rachael
Mae gan Rachael ddiabetes ac mae’n gyson yn profi poen cefn sy’n effeithio ar ei symudedd.
“Pan ydw i’n cael hypo, mae’n teimlo fel bod rhyw ran pell o fy meddwl yn dal i weithio, ond
mae’r rhan sy’n dal i fod wedi ei gysylltu â fy nghorff yn llawn gwacter trwchus, tywyll. Dwi'n
deffro yn y bore yn teimlo'n flinedig iawn neu â chur pen. Y bore yr aeth Tilly ar goll roeddwn i
wedi cael Hypo a doeddwn i ddim o gwmpas fy mhethau. Dwi wastad mewn poen gyda fy
nghefn. Fe gymrais i ormod o dabledi cysgu y noson cynt a doeddwn i ddim wedi sylwi ar y
ffaith fod lefel y siwgr yn fy ngwaed yn isel”.
Dywedodd Rachael “Dwi eisiau i ni i gyd gael gwell ansawdd bywyd. Dwi’n gobeithio y bydd y
llawdriniaeth ar fy nghefn yn helpu fel na fydd angen i mi gymryd cymaint o dabledi poen. Ers i
mi golli pwysau dwi’n teimlo’n fwy hyderus ac mae bwyta’n well yn cael effaith gadarnhaol ar y
diabetes”.
Gan archwilio sut y mae’n rheoli’r diabetes dywedodd Rachael fod Tilly yn mynd “ychydig yn
ofnus weithiau”. Weithiau mae Rachael yn gwybod pan fydd hi ar fin profi pwl o salwch ac
mae’n “rhoi clo uchel ar y drws rhag ofn y bydd Sam yn gadael y tŷ”. Eglurodd y gall gymryd hyd
at 10 munud iddi ddod yn ôl i deimlo’n normal. “Mae Sam a Tilly yn gwybod beth i’w wneud ac
fe fyddant yn gosod clustog o dan fy mhen”. Trafodwyd sut y caiff meddyginiaeth Rachael ei
storio. Dywedodd “mae’r plant wedi tyfu gyda fy meddyginiaeth a dydyn nhw ddim yn ei
gyffwrdd ac mae yna gaead plant arno”. Dywedodd Rachael fod yr asesiad wedi gwneud iddi
feddwl a chytunodd i brynu blwch meddyginiaeth sy’n cloi.
Dywedodd Rachael nad yw’n hoffi gofyn am gymorth. “Mae gan Tilly rai tasgau i’w gwneud o
amgylch y tŷ ac mae’n cael arian poced am eu gwneud”.

Fiona
Dwi’n byw gyda Joe fy mhartner. Mae fy mabi i fod i gyrraedd yn fuan iawn. Roeddwn yn llawn cyffro i
ddechrau ynglŷn â bod yn feichiog ond rŵan dwi’n llawn ofn ynglŷn â bod yn fam – beth os na alla i
wneud hynny? Mae gan Joe lawer o blant ac mae’n dweud wrtha i am fynd ymlaen â phethau,
mae’n hawdd.

Profiad bywyd Fiona a’i babi heb
ei eni
Mae Fiona yn 23 oed ac mae yn
nhri mis olaf ei beichiogrwydd
37/40), dyma ei phlentyn cyntaf.
Codwyd pryderon pan fynychodd
Fiona apwyntiad a sylwodd ei
Bydwraig ar newid yn ei hwyliau
a’i hymddangosiad a nododd fod
yna gleisiau a oedd yn pylu ar dop
ei choesau a’i braich dde. Pan
ofynnwyd iddi am achos y cleisiau
dywedodd Fiona fod ymddygiad ei
phartner tuag ati wedi newid yn
ystod ei beichiogrwydd a’i bod yn
ofni y bydd yn ei “brifo go iawn”.
Mae ymchwil yn dweud wrthym
fod:







Datblygiad emosiynol
plentyn yn dechrau cyn
genedigaeth y babi
Yn y groth mae’r babi yn
dysgu adnabod lleisiau a
synau y tu allan i
gorff y fam.
Fe all lefel hwyliau’r fam
effeithio ar les
emosiynol y babi sydd
heb ei eni.
Gall Profiadau
Niweidiol yn Ystod
Plentyndod
gael effaith gydol oes ar
blentyn gan barhau wrth
iddo ddod yn oedolyn

Dwi’n teimlo’n flinedig iawn ac yn ddi egni ar y funud. Mae’r fydwraig yn dweud mai’r rheswm
yw am fy mod i yn yr wythnosau olaf o feichiogrwydd. Dwi’n deffro’n hwyrach y dyddiau hyn
gan nad ydw i’n cael llawer o gwsg. Dydw i ddim yn gweld llawer o bobl gan fod Gogledd Cymru
yn newydd i mi. Weithiau dwi’n mynd i lawr i Aldi i nôl manion a dwi’n ffonio fy ffrind bob dydd
sy’n fy nghadw i fynd. Dwi am fynd ar y trên draw i Lerpwl i’w gweld yr wythnos nesaf. Nid yw
Joe yn ei hoffi felly ni all hi ddod yma ac mae yna leithder yn y tŷ ac mae’n flêr felly dydw i ddim
eisiau iddi weld lle dwi’n byw beth bynnag. Dwi’n hoffi i bethau fod yn daclus ond does dim llawer o
bwynt pan mae popeth yn dod yn wlyb a drewllyd.
Weithiau mae’r landlord yn galw heibio ac mae ef yn ymddangos yn iawn. Dywedodd y bydd y
to yn cael ei atgyweirio’n fuan a fydd yn dda gan fod ystafell y babi yn ddrwg iawn; mae dŵr yn
llifo i mewn drwy’r to pan mae’r tywydd yn ddrwg. Roedd yn rhaid i mi roi rhai o bethau’r babi yn
y bin y diwrnod o’r blaen gan eu bod yn wlyb ac wedi llwydo.
Pan mae’r tŷ yn dawel, dwi’n hoffi gwrando ar fy ngherddoriaeth. Dwi’n rhoi fy nghlustffonau yn
fy nghlustiau ac yn eistedd ac ymlacio. Mae’r babi fel pe bai’n hoffi hyn, weithiau dwi’n ei
deimlo’n symud o gwmpas. Dyma pryd ydw i’n cysgu orau, pan mai dim ond fi sydd ar y soffa
gyda fy nhraed i fyny.
Dwi’n ceisio cael te yn barod i Joe tua 6 pan fydd yn gorffen gweithio, ond mae fel pe bai’n dod
adref yn hwyrach ac mae ei ffrindiau yn dod gydag ef a does gen i ddim digon o fwyd i bawb.
Dydw i ddim mor llwglyd â hynny beth bynnag. Dydw i fyth yn siŵr sut fydd ei hwyliau; mae’n
mynd yn flin iawn weithiau dros y pethau lleiaf. Dwi’n teimlo fel mod i’n cerdded ar wydr. Mae’n
fy atgoffa o fod yn blentyn eto.
Mae’r boeler wedi torri bore heddiw ac felly does dim dŵr poeth. Fe ffoniais i Joe yn y gwaith ac fe
ddywedodd y byddai’n gofyn i un o’i ffrindiau i edrych arno yr wythnos nesaf, ond dwi wedi ffonio’r
landlord; dwi angen dŵr poeth.
Y babi heb ei eni
Mae fy mam yn canu, dwi’n hoffi pan mae hi'n canu, dwi’n teimlo’n ddigynnwrf. Dydi hi ddim yn
canu yn aml iawn rŵan; mae fel petai wedi cynhyrfu yn aml. Dydw i ddim yn symud llawer gan
mod i wedi blino ac mae’n ymdrech i symud, ond dwi’n meddwl y gwna i ymestyn ychydig tra mae hi’n
canu.
(Mae sŵn taro uchel yn dychryn y babi) Mae mam wedi rhoi’r gorau i ganu ar ôl y sŵn uchel
yna; mae hi wedi mynd yn llonydd iawn ac fe alla i glywed llais dwfn ac mae’n mynd yn uwch.
Dwi’n meddwl efallai mai fy nhad yw hwn, ond dydw i ddim yn siŵr. Dwi’n adnabod y llais, ond
dydw i ddim yn teimlo’n dawel iawn pan mae gyda mam. Fe alla i glywed lleisiau eraill hefyd a
dydw i ddim yn adnabod y rhain; mae’r dirgryniadau y galla i eu teimlo yn gwneud i mi deimlo’n
rhyfedd.
Mae mam yn ysmygu; dydw i ddim yn hoffi pan mae mam yn ysmygu ac yn yfed alcohol gan ei
fod yn gwneud i mi deimlo’n rhyfedd. Dwi’n gallu clywed curiad calon mam; mae’n mynd yn
gynt. Dwi’n credu efallai fod mam yn teimlo’n ofnus. Dwi’n ceisio aros yn llonydd, ond alla i ddim
gwneud hynny, dwi’n cael fy ysgwyd llawer o ochr i ochr; dydw i ddim yn hoffi hyn; dwi’n credu
fod mam yn crïo eto. Mae’r lleisiau yn uchel iawn rŵan, mae popeth yn swnio’n aneglur yma.
Dwi eisiau i hyn ddod i ben.

Arthur
Arthur yw fy enw i a dwi’n byw mewn tŷ mawr gyda fy Mam. Pan oeddwn i’n byw gyda fy Nhad,
roedd yn arfer gwneud Mam yn drist. Roedd Dad yn arfer sgrechian a dweud fod fy llais yn dân
ar ei groen. Pan oeddwn i’n crïo, roedd Dad yn arfer gweiddi a dweud wrtha i am roi’r gorau i
grïo. Weithiau pan rydw i’n brifo fy hun ac yn crïo, dydw i ddim yn gadael i Mam roi cwtsh i mi a
dwi angen amser i mi fy hun. Mae Mam yn aros hyd nes fy mod yn barod am gwtsh.
Yn y bore dwi’n deffro cyn Mam. Weithiau dwi’n mynd i’r oergell i weld gyda beth y galla i
chwarae. Un tro fe wnes i dywallt yr holl sudd i lawr y toiled. Pan fydd Mam yn deffro, mae’n
rhoi iogwrt neu rawnfwyd i mi i frecwast. Weithiau mae Mam yn rhoi ei ffôn i mi ac yn mynd yn
ôl i gysgu. Mae Mam yn dweud weithiau ei bod yn anodd iddi ddeffro, mae’n dweud ei bod yn ei
chael yn anodd oherwydd y coronafeirws a’i bod angen ychydig o help i gymell ei hun.
Pan mae Mam wedi codi rydym ni’n mynd i lawr y grisiau ac yn chwarae gyda’r plant. Dwi’n
hoffi chwarae yn yr ardd, ar y llithren a gyda’r teganau. Fe gawsom ni bicnic gyda’r tedis ac fe
aethom ni â’n hoff dedis, roedd yna lawer o frechdanau a ffrwythau, ond doeddwn i ddim eisiau
bwyta, roeddwn i eisiau chwarae! Weithiau rydym ni’n paentio ac yn gwneud lluniau gyda’r
plant eraill.
Dwi wrth fy modd yn mynd i weld fy Nain a fy Nhaid ac weithiau mae Taid yn dod i’r tŷ mawr
hefyd. Dwi’n caru fy Nain, fy Nhaid a fy holl Fodrybedd. Dwi’n caru fy Mam – dwi wrth fy modd
yn swatio ar y soffa gyda'r flanced arth fawr. Weithiau dwi’n gwasgu fy Mam yn galed iawn ac
yn dweud y bydd ei phen yn dod i ffwrdd, mae hyn yn gwneud i Mam chwerthin. Mae Mam yn
dweud ei bod wrth ei bodd â fy synnwyr digrifwch ac mae’n credu fy mod yn ddoniol iawn.

Profiadau bywyd Arthur a’i fam
Heidi
Mae Arthur yn ddwy oed; mae’n
byw mewn lloches gyda’i fam
wedi iddi orfod ffoi o berthynas lle
bu trais domestig. Pan
adlewyrchodd y gweithiwr a oedd
yn cefnogi’r teulu yn y lle diogel
brofiadau Arthur i Heidi
dywedodd fod “clywed pethau o
safbwynt Arthur yn bwerus iawn
ac mae’n rhoi i mi yr anogaeth a’r
penderfyniad i wneud y
dewisiadau cywir i ni ein dau ar
gyfer y dyfodol”.

Pan oeddwn i’n arfer byw gyda Dad, roeddwn i’n swil a doeddwn i ddim yn siarad llawer.
Weithiau roedd Dad yn arfer fy neffro yng nghanol y nos. Yn fy nhŷ newydd, dwi’n mynd i’r
gwely am 7pm ac yn cysgu drwy’r nos, nid oes neb yn fy neffro. Mae Mam yn hoffi byw yn y tŷ
newydd, mae’n hapus ac yn gwenu llawer. Mae Mam yn dweud fy mod yn fwy hyderus, ac fe all
hi ddweud gan fy mod i’n chwarae gyda’r plant eraill nawr ac yn siarad llawer mwy. Mae Mam
yn gynhyrfus ynglŷn â symud i’n cartref ein hunain ond mae’n hapus yn byw yn y tŷ mawr yma
hyd nes y byddwn yn barod i symud. Mae Mam yn fy ngharu a dydi hi ddim eisiau i Dad weiddi
arnom ni eto. Mae Mam yn siarad gyda’r Heddlu ac maen nhw’n ein cadw ni’n ddiogel.
Heidi
Heidi yw fy enw i a fi ydi Mam Arthur. Roeddwn i’n arfer ofni tad Arthur. Doedd dim modd
rhagweld ei ymateb ac roeddwn yn ofnus drwy’r amser ac yn poeni sut fyddai ei dymer. Roedd
yn rheoli ac ni fyddai’n gadael i mi fynd allan, nid oedd hyd yn oed yn hoffi i mi eistedd gyda
Mam i lawr y grisiau. Byddai’n swnian arna i ac yn bygwth gadael a mynd allan ac roedd
hynny’n fy mrawychu gan mod i’n gwybod beth allai wneud, mae’n brifo pobl ac felly roedd
rhaid i mi wneud beth roedd yn ei ddweud drwy’r amser neu fel arall byddwn yn gwneud
pethau’n waeth.
Roedd yn arfer gwneud i mi wneud popeth. Hyd yn oed tynnu ei sanau i ffwrdd. Fi oedd ei
gaethwas. Roeddwn yn gwneud popeth roedd yn ei ddweud, gan obeithio na fyddai’n gwylltio.
Byddai fel arfer yn gwylltio pan na allai gael marijuana. Roeddwn yn arfer talu iddo gan mod i
ofn beth fyddai’n ei wneud, byddai’n mynd allan a dwyn gan bobl ac roedd yn bygwth gwerthu
pram Arthur hefyd, felly roedd yn haws rhoi arian iddo.
Pan oedd yn gwylltio byddai’n malu’r ystafell a byddai’n fy nghicio ac yn fy nharo. Nid oedd yn
poeni fod Arthur yno. Nid oedd yn poeni am Arthur o gwbwl. Roeddwn yn arfer teimlo fel mod
i’n fethiant o ran Arthur. Fel mod i’n fam ofnadwy. Roedd byw gyda thad Arthur yn fy mlino. Fel
mod i bob amser yn drist. Yn raddol fe ddiflannais fel nad fi fy hun oeddwn mwyach. Roeddwn yn
teimlo fel mod i wedi fy nghaethiwo a mod i’n ddiymadferth. Yn raddol aeth pethau yn ormod i fy Mam
a dywedodd wrtha i fod yn rhaid iddo fynd. Alla i ddim credu mod i wedi ei ddewis ef dros fy
nheulu, ond dyna faint o reolaeth oedd ganddo drosta i. Fe arhosais gydag ef ac roeddem ni’n
ddigartref. Mewn gwely a brecwast oeddem wedyn ac fe ymosododd arna i. Fe ddaeth
Gweithwyr Cymdeithasol i ymweld â mi a dweud wrtha i eu bod yn poeni, ac y byddent yn
symud Arthur pe byddai’n rhaid iddynt wneud hynny. Dyna pryd y sylweddolais i. Digon yw
digon. Ac fe ddeffrais.
Ers symud i’r Lloches dwi’n teimlo miliwn gwaith yn well, dwi’n teimlo fel mod i o’r diwedd yn ôl
yn fi fy hun. Fe alla i baratoi heb gael fy nghyhuddo o geisio creu argraff ar rywun arall. Fe alla i
fod yn fi fy hun. Dwi wedi gweld gwahaniaeth mawr yn Arthur hefyd ac mae’n fy ngwneud mor
hapus. Mae ganddo bersonoliaeth ddireidus erioed, ond roedd yn dawel a swil o flaen ei dad,
roedd yn ofnus yn union fel roeddwn i. Dwi wrth fy modd yn ei weld yn bod yn hapus a direidus a
bob dydd mae ei hyder yn cynyddu. Yn y dyfodol dwi’n gobeithio y bydda i ac Arthur yn dod o
hyd i’n cartref hapus ein hunain, lle gallwn ni fod yn ni ein hunain. Dwi eisiau i Arthur fynd i
Feithrinfa braf ac fe fydda i yn cychwyn ar fy ngwersi gyrru. Dwi eisiau gweithio a dechrau cwrs
– dydw i ddim yn siŵr beth ydw i eisiau ei wneud eto, ond dwi’n gwybod y galla i wneud unrhyw
beth rydw i’n ei ddymuno o’r diwedd.

Sarah
Mae fy larwm fel arfer yn canu am 8 yn y bore a dwi’n ceisio deffro mam ar gyfer mynd i’r ysgol,
yn aml all hi ddim codi yn syth, weithiau ddim o gwbl. Fel arfer mae’n rhaid i mi ddeffro Connor
hefyd neu fe fyddai’n hwyr i’r ysgol neu efallai na fyddai’n mynd o gwbl hyd yn oed ac wedyn
mae mam yn mynd yn flin. Os yw’n ddiwrnod pan nad yw eisiau mynd i’r ysgol mae’n cymryd
oes i mi ei gael yn barod gan ei fod yn mynd mor ofidus. Does neb yn cael brecwast adref. Os yw
Connor yn yr ysgol dwi’n mynd ag ef i mewn, ond mae mam yn aros yn y car. Os nad ydw i yn y
coleg dwi’n mynd adref ac mae mam yn mynd yn ôl i’w gwely. Pan ydw i’n mynd i’r coleg, dwi’n
aml yn hwyr.
Mae mam yn gwneud y siopa bwyd ond yn ei chael yn anodd ac weithiau mae’n gwario arian ar
y pethau anghywir fel top y mae hi ei eisiau. Dwi’n coginio’r bwyd gyda’r nos, fel arfer rhywbeth
fel pizza a sglodion. Os nad ydw i’n coginio fe fydd mam yn ei wneud. Mae llanast yn y tŷ ac
mae’n rhaid i mi ei dacluso; mae disgwyl i mi lanhau’r gegin ar unwaith ar ôl coginio neu fe fydd
mam yn flin; ond nid yw’n deg oherwydd pan dwi’n dod adref o’r coleg neu ar ôl bod allan mae
hi fel arfer wedi gadael llanast yn y gegin. Dwi’n helpu gyda’r golchi hefyd. Weithiau dwi a mam
yn mynd â’r ci am dro yn hwyrach yn ystod y diwrnod; i ddweud y gwir dwi’n hoffi gwneud hyn
gyda’n gilydd.

Diwrnod arferol i Sarah 16 oed

Mae Sarah yn mynychu’r chweched
dosbarth ac mae ganddi fentor sy’n
rhoi cefnogaeth. Mae hi a’i theulu
wedi dioddef colled fawr gyda
marwolaeth ei thad yn ddiweddar.
Mae gan fam Sarah hanes o iechyd
meddwl gwael sydd wedi dwysáu o
ganlyniad i farwolaeth ei gŵr. Cafodd
profiad bywyd Sarah ei nodi gan
fentor Sarah fel rhan o sesiwn
cefnogi i weld sut oedd ei iechyd
meddwl a’i lles.

Mae Nain yn ymweld â ni 3 neu 4 gwaith yr wythnos. Mae gan Nain a Mam faterion hirdymor
yn deillio o blentyndod mam, mae’n waith caled weithiau. Fe ddaw Nain heibio ac mae’n helpu i
dacluso, ond gall hynny weithiau achosi dadlau gyda Mam. Dwi’n meddwl fod Nain ar fy ochr i
weithiau o ran y ffaith nad ydi Mam yn glanhau’r tŷ. Dydw i ddim yn gweld neb arall o fy nheulu
yn aml iawn.
Weithiau dwi’n poeni am arian a does gen i fawr ddim dillad. Mae unrhyw arian sbâr fel arfer yn
mynd ar Mam neu Connor ac mae ganddo ef lawer o ddillad. Mae Nain weithiau’n prynu pethau
newydd i mi, neu dwi’n defnyddio fy arian fy hun.
Mae ein teulu wedi cael Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd yn y gorffennol, roedd dau ohonynt yn dda iawn.
Ond doedd Mam ddim yn eu hoffi ac felly fe ddaeth y gefnogaeth i ben.

I grynhoi:
Fe fydd nodi Profiadau Bywyd Dyddiol babi heb ei eni, babi,
plentyn, person ifanc a darparwr gofal yn rhoi cipolwg mwy eglur
i weithwyr proffesiynol o’u byd o’u safbwynt eu hunain.
Bydd hyn yn ei dro yn ein galluogi ni i asesu a chynllunio gan
ganolbwyntio’n glir ar anghenion y plentyn a beth sydd angen ei
wneud i gefnogi’r teulu i wneud a chynnal newidiadau i wella
profiad bywyd y plentyn.
Am ragor o wybodaeth, adnoddau a chyfleoedd hyfforddi
amlasiantaeth ewch i wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru:
Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

