Lleoedd gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol a phlant sy’n agored i niwed - Ebrill 2020
Cyflwyniad
Adroddwyd am yr heriau a wynebwyd gan deuluoedd, sy'n weithwyr allweddol neu sydd â phlant bregus, sy'n gweld hi'n anodd dod o
hyd i ofal plant yn yr hinsawdd gyfredol.
Mae partneriaid Cwlwm yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol yng Nghymru trwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD), i
gefnogi'r sector ac i helpu hyrwyddo argaeledd gofal plant a phrosesau ar gyfer teuluoedd plant o weithwyr allweddol a phlant bregus.
Gwelwch dabl isod gan yr awdurdod lleol i gefnogi teuluoedd i ddod o hyd i leoliadau gofal plant lle maent yn weithwyr allweddol neu
fod â phlant bregus. Mae yna nifer o leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd ar gael ac yn darparu gwasanaeth. Byddwn yn parhau i
ddiweddaru'r cyfarwyddyd hwn pan dderbyniwyd gwybodaeth pellach.
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Awdurdodau
Lleol
Ynys Môn

Y broses ar gyfer teuluoedd
sy'n chwilio am gofal plant
Ymholiadau gan e-bost

Rhif ffôn/ E-bost

Blaenau Gwent

Cysylltu â GGD os yn chwilio
am ofal plant

08000 32 33 39
fis@blaenau-gwent.gov.uk

Pen-Y-Bont

Rhaid i rhieni gwneud cais yn
wythnosol.
Cyfyngu i rai categorïau o
weithwyr allweddol.
Bydd angen i bob rhiant sy'n
dymuno defnyddio cynllun
cymorth gofal plant
Coronafirus Llywodraeth
Cymru (C-CAS) wneud cais gan
ddefnyddio'r ffurflen gais sydd
ar gael o'r wefan.
Plant cyn ysgol i gysylltu
'Family Gateway'.
Rhieni o blant oed ysgol i
wneud cais ar-lein - gweler y
ddolen wefan
Mae gan gwefan GGD manylion
llawn, gan gynnwys rhestr o
leoliadau grŵp sydd ar agor ac

EDFSCOVID19@bridgend.gov.uk
familyinfo@bridgend.gov.uk

Caerffili

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Gwefan

teulumon@ynysmon.gov.uk

Gwneud cais am ofal plant mewn
argyfwng ar gyfer gweithwyr allweddol

01443 863232

03000 133 133
contactfis@cardiff.gov.uk

Gofal plant i weithwyr allweddol

www.fis.carmarthenshire.gov.wales/?lang=c
01267 246555
ChildrenInfo@carmarthenshire.gov. y
uk

Ceredigion
Conwy
Dinbych
Sir y Fflint
Gwynedd

Merthyr
Sir Fynwy

cysyllwtch â GGD am rhestr o
warchodwyr plant.
Cyfeiriwyd at gyfeiriad e-bost
Gofal Plant
Cyfeiriwyd at Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd
Cyfeiriwyd at Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd
Cyfeiriwyd at Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd
Cyfeiriwyd at Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd
Gweler y wefan
Rhaid i weithwyr allweddol
sydd â phlant 0-4 oed sydd
angen gofal plant lawrlwytho a
llenwi'r ffurflen gais sydd ar
gael ar wefan GGD a'i
dychwelyd drwy e-bost.
Mae gofal plant i blant oed
ysgol gweithwyr critigol ar
gael mewn canolfannau ysgol,
ceir rhagor o wybodaeth am
hyn ar wefan y cyngor.

Gofal_Plant_Argyfwng@ceredigion.
gov.uk
01492 577850 / 577788
plant.children@conwy.gov.uk
01745 815891
fis@denbighshire.gov.uk
fisf@flintshire.gov.uk

www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cy
munedau-a-byw/gofal-plant-a-rhianta/gofalplant-a-rhianta.aspx
FISF Facebook / FISF Twitter

07976 623816
GGTGwyneddFIS@gwynedd.llyw.cy
mru

www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/
Argyfwng/Help-i-bobl-achymunedau.aspx

01633 644527
childcare@monmouthshire.gov.uk

www.merthyr.gov.uk/resident/
www.monfis.org.uk/cy/dechraun-degalternative

Unrhyw ymholiad, cysylltwch
â'r gwasanaeth gwybodaeth i
deuluoedd.
Castell Nedd Port Cysylltwch â'r Tîm Cynnig
Talbot
Gofal Plant.

01639 873043
01639 873018
childcareoffer@npt.gov.uk

Casnewydd

Cysylltwch â GGD Casnewydd
am fanylion.

Sir Benfro

O ddydd Llun, Mawrth 30ain,
bydd gofal plant ar gael i
weithwyr allweddol ac mewn
lleoliadau penodol yn y sir.

01633 840669
01633 858 437
0800 328 8483
Flying.Start@newport.gov.uk
01437 776350
covid19childcarebookings@pembr
okeshire.gov.uk

Powys

Gwelid y wefan ar gyfer plant
cyn-ysgol ac oed ysgol
Dolen glir ar ofal blant brys ar
dudalen gartref y Cyngor:
https://www.rctcbc.gov.uk/E
N/Resident/Resident.aspx

Rhondda Cynon
Taf

www.cy.powys.gov.uk/canolfannaubrys
Children 0 – 3 yrs
childcareplayemergencyplanning@
rctcbc.gov.uk
School age children:
schoolplanning@rctcbc.gov.uk

Cais ar-lein ar gyfer plant oed
ysgol
Abertawe

Mae Abertawe yn gweithio
07827822729
gydag ysgolion i ddarparu
07818 588945
darpariaeth. Ar gyfer plant dan 07471 145411

www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/Emergenc
iesSafetyandCrime/InformationforResidents
Coronavirus/SchoolClosuresandadviceforpa
rents.aspx

Torfaen

Bro Morgannwg
Wrecsam

3 oed, mae teuluoedd yn
cysylltu â GGD am rhestr gofal
plant. Mae postiau cyfryngau
cymdeithasol yn cael eu
rhannu i atgoffa gweithwyr
allweddol i gysylltu'r
Awdurdod Lleol os maent yn
edrych am ofal plant.
Mae gan y plant cynabyddwyd
yn fregus gan y gwasanaethau
cymdeithasol, fynediad at ofal
plant sy'n cael ei hwyluso gan
yr Awdurdod Lleol.
Ffurflen gais ar-lein
E-bostiwch fis@torfaen.gov.uk
gyda manylion eich ymholiad
Cyn-ysgol i gysylltu â GGD.
Plant oed ysgol - gwnewch cais
ar-lein trwy'r ddolen.
Gweler ddolennu i'r wefan

fis@swansea.gov.uk

01633 647400
01633 648114
01633 648115
fis@torfaen.gov.uk
01446 704704
fis@valeofglamorgan.gov.uk

www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Request/
Key-Worker-Childcare-RequestCovid19.aspx
www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_coun
cil/press_and_communications/latest_news/
2020/March/Childcare-Hubs.aspx
www.wrexham.gov.uk/welsh/community_w
/fis/index.htm
www.facebook.com/WrexhamFamilyInform
ationServiceCym/

