Cysylltu â ni
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i
chi gysylltu â ni a byddwn yn fwy na pharod i
helpu yn unrhyw ffordd y gallwn.
Gallwch gysylltu â phob gweithiwr cyswllt
teuluoedd ar eu rhifau ffôn symudol personol:
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Mae Gweithwyr Cyswllt Teuluoedd yn gweithio gyda
phlant o’u geni hyd at y Cyfnod Sylfaen. Rydym yn rhedeg
grwpiau Iaith a Chwarae ledled y Sir ar gyfer babanod a
phlant bach ac yn gweithio gydag ymwelwyr iechyd lleol a
nyrsys ysgolion. Mae ein swydd hefyd yn cynnwys gweithio
mewn lleoliadau cyn-ysgol a ysgolion cynradd yn cynnig
gweithgareddau llawn hwyl i hyrwyddo dysgu a datblygu
ar gyfer unigolion a grwpiau bychain. Rydym yn barod i
gynnig cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer unrhyw feysydd
sydd gennych sy’n destun pryder gan gynnwys y testunau a
ddangosir uchod.
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Mae Gweithwyr Cyswllt Teuluoedd hefyd yn cynnig
cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd i deuluoedd sy’n cael
anawsterau. Mae bywyd yn llawn heriau sydd weithiau yn
ein dal allan ac rydym yn fwy na bodlon i gefnogi rhieni a’r
teulu yn ystod yr adegau hyn. Rydym yn cysylltu â nifer o
weithwyr proffesiynol eraill a gallwn wneud cyfeiriad am
gymorth i helpu’r teulu drwy unrhyw sefyllfaoedd anodd
gan gynnwys y rhai uchod. Weithiau, wyneb cyfarwydd a
chlust i wrando a rhannu pryder yw’r cyfan sydd ei angen,
ac rydym yn fwy na pharod i’w cynnig.

