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Ffurflen Adrodd Nôl Teulu Pasg / Haf 

 

 

 

 

Enw /au plentyn / plant sy'n mynychu'r cynlluniau:  Oed: 

   

   

   

 

Pa gynllun wnaeth eich plentyn fynychu?  

 Cynllun Chwarae  DASH – Synod Inn      Cynllun ChwaraeDASH  –Aberystwyth        DASHAbout 
Dyddiau Gweithgareddau           

 

 Oedd eich plentyn/plant  wedi mwynhau’r cynllun ? 

  Llawer  Tipyn bach  Ddim yn siwr   Na 

Oedd y wybodaeth wnaethoch chi dderbyn am y cynlluniau yn? 

  Ardderchog  Da iawn  Digonol  Annigonol 

Pa mor addas oedd y gweithgareddau a ddarparwyd? 

  Ardderchog  Da iawn  Digonol  Annigonol 

Sut ydych chi’n graddio’r gofal a roddwyd i’ch plentyn gan y staff? 

  Ardderchog  Da iawn  Digonol  Annigonol 

 Ydy’n cynlluniau ni yn rhoi cyfle i chi gael seibiant oddi wrth ofalu? 

  Yn fawr iawn  Ychydig  Ansicr  Na 

Drwy fynychu’r cynlluniau ydy chi’n credu bod eich plentyn/plant wedi gwneud ffrindiau neu gwrdd ffrindiau 
newydd? 

  Llawer  Ychydig  Dim llawer  Dim 

Wnaeth eich plentyn/plant ddweud wrtho chi beth wnaeth e ar y cynlluniau? 

  Llawer  Ychydig  Dim llawer  Dim 

Rydym yn anelu at wneud gwahaniaeth a gobeithio y bydd pawb sy'n mynychu'r cynlluniau yn cael amser da. 
HELPWCH NI DRWY roi gwybod i ni sut mae'r cynlluniau o fudd i chi a'ch teulu. Mae'r wybodaeth hon yn 
bwysig IAWN i ni er mwyn cynllunio gwasanaethau, i gefnogi ceisiadau ariannu newydd ac ar gyfer adrodd yn 
ôl i gyllidwyr. 
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 Ar y cyfan, a oedd y cynlluniau yn? 

  Ardderchog  Da iawn  Digonol  Annigonol 
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Yn eich barn chi, pa bethau a wnaeth eich plentyn / plant hoffi fwyaf am y cynllun? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Dywedwch wrthym, mewn ychydig o eiriau pa fantais oedd y cynllun i: 

y plentyn / person ifanc oedd yn mynychu:   chi, fel rhiant/gofalwyr: 

 _______________________________________   _______________________________________  

 _______________________________________   _______________________________________  

 _______________________________________   _______________________________________  

 _______________________________________   _______________________________________  

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau pellach, boed feirniadaeth neu ganmoliaeth, yn enwedig ar ffyrdd o 
wella ein cynlluniau. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

Mae'n werthfawr iawn i ni ddefnyddio dyfyniadau o ffurflenni adborth teulu i ddangos budd y cynlluniau 
hyn i bartïon sydd â diddordeb, megis noddwyr a gwirfoddolwyr posib. Dydym ni byth yn defnyddio enw'r 

plentyn, er mwyn diogelu eu preifatrwydd. Ticiwch yma os nad ydych am i ni ddefnyddio deunydd eich 

adborth yn y ffordd hon.    

Eich enw:  

Llofnod:  

Perthynas i’r person ifanc:  

Diolch i chi am eich amser yn llenwi'r holiadur hwn, rydym yn gwerthfawrogi pob sylw gan rieni, gofalwyr, 
a'r plant a'r bobl ifanc eu hunain. Dychwelwch y ffurflen i –  

DASH, Byngalo Min y Môr, Gerddi Wellington, Aberaeron, Ceredigion SA46 0BQ 

 


