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Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r adroddiad ymchwil interim hwn sy’n adlewyrchu cam cychwynnol ein
Rhaglen Eiriolaeth Rhieni a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac sydd wedi’i chwblhau a’i harwain gan
Dr Clive Diaz a’i dîm yn CASCADE. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Clive a’r tîm am weithio
mor galed a chredu mewn eiriolaeth rhieni.
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Ym mis Ebrill 2020, dyfarnwyd grant i NYAS Cymru trwy
Ariannu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy
Llywodraeth Cymru i ddatblygu Rhaglen Eiriolaeth Rhieni
ledled Gwent am dair blynedd. Mae’r Rhaglen Eiriolaeth
Rhieni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth
annibynnol, proffesiynol i rieni â phlant o dan 18 oed sy’n
destun ymglymiad gwasanaethau cymdeithasol.

Ein nod cyffredinol yw lleihau nifer y plant sy’n mynd i mewn
i’r system ofal yng Nghymru. Mae NYAS Cymru yn frwd dros
ddarparu dewis a rheolaeth i rieni trwy greu cymunedau
tosturiol. Ein nod yw grymuso teuluoedd a chadw teuluoedd
gyda'i gilydd lle bynnag y bo modd. Gwnawn hyn drwy
gymryd camau ataliol a chadarnhaol. Mae'r Rhaglen
Eiriolaeth Rhieni yn cefnogi rhieni i lywio systemau ac i
chwarae rhan lawn yn y prosesau gwneud penderfyniadau
pan fydd angen ymyrraeth gwasanaethau cymdeithasol.

Wrth i ni ddatblygu'r Rhaglen Eiriolaeth Rhieni, mae ein
heiriolwyr annibynnol wedi gweithio ochr yn ochr â gweithwyr
cymdeithasol o wasanaethau plant ar achosion sy'n arwain at
bartneriaethau cryf. Trwy gynorthwyo rhieni i ddeall
deddfwriaeth, prosesau a systemau, a thrwy eu helpu i
gyfathrebu â Gweithiwr Cymdeithasol eu plant, rydym wedi
gallu gwella'r perthnasoedd rhwng rhieni a Gweithwyr
Cymdeithasol. Mae hyn wedi creu cyfathrebu cadarnhaol ac
mae'r ddwy ochr yn gallu gweld safbwyntiau ei gilydd ac yn y
pen draw, wedi helpu i gadw teuluoedd gyda'i gilydd.

Nod NYAS Cymru yw mynd i'r afael â'r anghydbwysedd pŵer
rhwng gweithwyr cymdeithasol a rhieni; gan gefnogi rhieni i
ymgysylltu'n effeithiol ac i gadw plant yn ddiogel ac yn ffynnu.
Wrth i ni ddatblygu ein gwasanaeth ymhellach, rydym wedi
ymrwymo i ddarparu eiriolaeth cymheiriaid i deuluoedd;
byddwn yn datblygu ein model 'rhieni yn cefnogi rhieni eraill'
o fewn cymunedau.

Ar ran fy holl dîm yn NYAS Cymru, hoffwn ddiolch i
Lywodraeth Cymru am gefnogi a chredu yng nghysyniad y
Rhaglen Eiriolaeth Rhieni.

Mae’r tîm Eiriolaeth Rhieni yn NYAS Cymru wedi bod yn
rhagorol yn eu hymrwymiad parhaus y maent wedi’i ddarparu
yn ystod pandemig. Diolch o galon i Daljit Kaur Marris a
Nadia Lovell am eu harweiniad a’u hangerdd wrth roi'r
rhaglen hon ar waith ac i’r eiriolwyr sy’n gweithio’n ddiflino
gyda ac ar ran rhieni.

Yn olaf, i'r holl rieni a oedd yn ddigon dewr i gymryd rhan a
lleisio'u barn i'r tîm ymchwil, diolch yn fawr iawn. Mae ein
huchelgais yn parhau i fod yn uchel; byddwn yn parhau i
ddarparu'r gefnogaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol y
mae rhieni yn hiraethu amdano ac yn ei haeddu ledled Gwent
Gyfan. Byddwn yn parhau i holi beth mae cam nesaf yr
astudiaeth ymchwil hon yn ei amlygu, yn dysgu o’r gwaith
hanfodol hwn er mwyn ysgogi newid cadarnhaol ledled
Cymru a grymuso rhieni.

Mae NYAS Cymru wedi dod yn arweinwyr ar gyfer eiriolaeth
rhieni yng Nghymru ac rydym wrth ein bodd o weld ymrwymiad
Llywodraeth Cymru a Gweinidogion i gyflwyno eiriolaeth rhieni
yn Rhaglen Lywodraethu tymor y Senedd hon.

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad
ymchwil cychwynnol gwerthfawr hwn.
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Cydymaith Ymchwil CASCADE
Mae Prosiect Eiriolaeth Rhieni (PAP) NYAS Cymru, ledled Gwent gyfan, yn cefnogi rhieni i ymgysylltu
â gwasanaethau cymdeithasol am bryderon am eu plant. Mae'r prosiect yn seiliedig ar y gred, pan
fydd lleisiau rhieni'n cael eu clywed, eu bod yn dod yn fwy grymus i chwarae rhan ystyrlon mewn
gwneud penderfyniadau, ochr yn ochr â gofal cymdeithasol plant ac asiantaethau allweddol eraill.
I gefnogi’r farn hon, roedd eiriolaeth rhieni yn opsiwn ar gyfer
newid o’r Adolygiad Argyfwng Gofal (2018: 29), a gydnabyddir
am ei allu i “atal problemau rhag gwaethygu”, gan helpu rhieni i
“ddeall pryderon asiantaethau’n well, gwybod am yr opsiynau
sydd ar gael iddyn nhw, a chael cymorth i leihau neu ddatrys
unrhyw wrthdaro gyda gweithwyr proffesiynol”. Gan weithio
gyda rhieni a theuluoedd i nodi anghenion sy'n dod i'r amlwg,
nod y PAP yng Ngwent yw mynd i'r afael â'r rhain mewn model
ymarfer cydgynhyrchiol.

Mae NYAS Cymru wedi bod yn rhedeg y PAP yng Nghaerffili
ers mis Ebrill 2017. Comisiynwyd y fenter beilot yn dilyn
dadansoddiad o anghenion gan Teuluoedd yn Gyntaf ym
mwrdeistref Caerffili. Roedd y dadansoddiad hwn yn awgrymu
bod rhieni'n teimlo'n ddi-rym pan fyddant yn ymwneud â
phrosesau statudol ar gyfer plant a bod angen i'w 'lleisiau gael
eu clywed'. Yn sgil hyn comisiynwyd eiriolaeth rhieni yng
Nghaerffili a dyma oedd y prosiect cyntaf o'i fath yng Nghymru
ac roedd y gyfradd atgyfeirio gyson uchel yn dangos bod angen
y gwasanaeth.

Yn 2020 ehangwyd darpariaeth y gwasanaeth ledled Gwent
gyfan. Yn seiliedig ar lwyddiant cynllun peilot Caerffili,
ariannodd Llywodraeth Cymru NYAS Cymru i gynnig y PAP
ledled Gwent hyd at fis Mawrth 2023. Disgrifiwyd eiriolaeth fel
‘edau aur’ sy’n rhedeg drwy Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Clements 2017), gan
adlewyrchu ei egwyddorion allweddol o lais a rheolaeth, atal,
ymyrraeth gynnar a chyd-gynhyrchu. Er nad yw eiriolaeth rhieni
yn hawl statudol yn Rhan 10 o’r Cod Ymarfer (Eiriolaeth),
dyma’r tro cyntaf i fenter eiriolaeth rhieni a ariennir gan y
Llywodraeth gael ei sefydlu yn y DU. Hyd yma, mae NYAS
Cymru wedi cefnogi mwy na 973 o rieni ledled Gwent trwy
gyfarfodydd un i un a phroffesiynol.

Mae ymchwil diweddar o UDA wedi dangos y gall eiriolaeth
rhieni effeithiol leihau’r angen i blant fynd i ofal y wladwriaeth
(Tobis 2014, Tobis a Bilson 2020). Fodd bynnag, prin yw’r
dystiolaeth o hyn mewn perthynas â chyd-destun y DU. Mae'n
hanfodol felly cynnal ymchwil gadarn i ganfod ei effeithiolrwydd
o ran grymuso rhieni a lleihau nifer y plant sydd ar y Gofrestr
Amddiffyn Plant ac mewn gofal mewn modd ddiogel a phriodol.

Mae ymchwil wedi tynnu sylw'n gyson dros ddegawdau lawer
nad yw rhieni’n ymddiried mewn gweithwyr cymdeithasol plant
a theuluoedd, ac yn aml mae ganddynt berthnasoedd gwael â
nhw (Featherstone at al 2017, Gibson 2017, Diaz 2020). Mae
rhieni'n gweld cyfarfodydd lles plant allweddol yn arbennig o
heriol ac yn aml nid ydynt yn teimlo y gallant gymryd rhan
mewn penderfyniadau am eu bywydau, gan eu harwain i
deimlo'n ymylol a di-rym. Yn ei dro, mae hyn yn effeithio ar eu

parodrwydd i geisio cymorth gan weithwyr cymdeithasol plant a
theuluoedd, ac i dderbyn cymorth pan gaiff ei gynnig. Ar ben
hyn, mae nifer y plant mewn gofal ac ar y Gofrestr Amddiffyn
Plant yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol dros y 10
mlynedd diwethaf.

Nod ein hastudiaeth yw gwerthuso'r gefnogaeth a gynigir gan y
PAP estynedig ledled Gwent gyfan i rieni y mae eu plant yn
agored i wasanaethau gofal cymdeithasol plant. Byddwn yn
ceisio deall sut mae'r PAP yn effeithio ar allu rhieni i gyfranogi'n
ystyrlon mewn gwneud penderfyniadau, ac a fydd y rhaglen yn
grymuso rhieni yn ystod cyfarfodydd lles plant, gan gynnwys
cynadleddau amddiffyn plant (CPCs). Dymunwn hefyd ganfod
a all y gwasanaeth arwain at leihad yn nifer y plant sydd ar y
Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy'n dod i ofal y wladwriaeth.

Dechreuodd y gwerthusiad ym mis Mawrth 2021 a bydd yn
parhau tan fis Mawrth 2023. Mae’r adroddiad interim hwn yn
rhoi trosolwg o’n gwaith hyd yma, gan ganolbwyntio ar y ddau
gwestiwn ymchwil:

1. Ym mha ffyrdd y canfyddir bod y Gwasanaeth Eiriolaeth
Rhieni yn cefnogi rhieni i chwarae rhan fwy ystyrlon wrth
wneud penderfyniadau pan fo pryderon ynghylch lles plant?

2. Beth yw profiadau rhieni a gweithwyr proffesiynol o Raglen
Eiriolaeth Rhieni?
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Nodau ein
Hymchwil
Nod ein hymchwil yw deall

a) canfyddiadau budd-ddeiliaid allweddol sy'n ymwneud â'r
Rhaglen Eiriolaeth Rhieni; a
b) y mecanweithiau sylfaenol sy'n arwain at ganlyniadau
llwyddiannus – beth sy'n gweithio, i bwy ac o dan ba
amgylchiadau?
Mae'r adroddiad interim hwn yn rhoi trosolwg o lenyddiaeth allweddol
sy'n ymwneud ag Eiriolaeth Rhieni. Mae hefyd yn amlinellu rhai
canfyddiadau cynnar yn ymwneud â barn rhieni ac eiriolwyr cymheiriaid
am y system amddiffyn plant, sut mae eiriolwyr yn cefnogi rhieni a rhai
o'r heriau y mae NYAS Cymru wedi dod ar eu traws wrth weithredu
eiriolaeth rhieni ledled Gwent gyfan. Mae'r cysyniadau hyn yn
rhyngddibynnol a byddant yn llywio dyluniad a ffocws yr ymchwil
ehangach dros y ddwy flynedd nesaf.



Bydd yr astudiaeth dulliau cymysg hon yn defnyddio methodoleg gwerthuso realaidd i ateb y
cwestiynau ymchwil. Mae gwerthuso realaidd yn cynnwys proses ailadroddol o ddatblygu theori
yn seiliedig ar ddeall mecanweithiau achlysurol gwaelodol, patrymau'r canlyniadau sy'n
gysylltiedig â nhw, a'r ffyrdd y mae cyd-destun yn dylanwadu ar y berthynas rhwng y ddau. Mae
dulliau realaidd yn ceisio datblygu damcaniaethau ynghylch sut mae cyd-destun yn dylanwadu
ar ganlyniadau ymyriad. Mae’r dull hwn a yrrir gan theori yn pwysleisio cyd-destunau,
mecanweithiau a chanlyniadau, yn hytrach na chanlyniadau yn unig (Pawson a Tilley, 1997).

Roedd cam cychwynnol y rhaglen hon, fel y disgrifir yn
yr adroddiad ymchwil interim hwn, yn cynnwys
adolygiad o'r llenyddiaeth ymchwil allweddol ar
eiriolaeth rhieni yn y system amddiffyn plant. Mae ein
canfyddiadau cychwynnol yn seiliedig ar ddata o
gyfweliadau gyda saith rhiant sydd wedi gweithio gyda’r
PAP, yn ogystal â dau reolwr eiriolaeth, pum eiriolwyr
rhieni a thri gweithiwr cymdeithasol. Fe ddefnyddiom
arolwg ar-lein hefyd i ganfod safbwyntiau ar y
gwasanaeth gan wyth rhiant ychwanegol, un gweithiwr
cymdeithasol a dau eiriolwr.

Defnyddiodd y cyfweliadau a’r arolygon ddull ansoddol
a oedd yn canoli profiadau’r cyfranogwyr. Roedd ein
ffrâm samplu yn bwrpasol; rhieni a gweithwyr
proffesiynol sydd wedi gweithio gyda'r
rhaglen Eiriolaeth Rhieni. Yn hytrach
na chyffredinoli ein casgliadau i’r
boblogaeth gyfan o rieni sy’n
agored i wasanaethau eiriolaeth
rhieni yng Ngwent, ein nod yw
archwilio, yn fanwl, profiadau
ystod mor eang â phosibl o rieni
a gweithwyr proffesiynol o fewn
terfynau’r astudiaeth.

Cyn cwblhau'r ymchwil hwn, cawsom gymeradwyaeth gan y
Pwyllgor Moeseg Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym
Mhrifysgol Caerdydd. Roedd hyn yn sicrhau ystyriaeth briodol o
faterion gan gynnwys cyfrinachedd, caniatâd gwybodus, diogelu
data a diogelu rhag niwed.

Mae rhieni sy'n cymryd rhan yn grŵp agored i niwed y gall eu
hymgysylltiad â'r Gwasanaethau Plant achosi straen a gofid. Cyn
pob cyfweliad, rhoddwyd cyfle i gyfranogwyr ofyn cwestiynau a
chawsant wybod eu bod yn rhydd i dynnu'n ôl o'r astudiaeth ar
unrhyw adeg neu wrthod ateb cwestiynau penodol. Cynigwyd hefyd
gymorth a chyfeirio at wasanaethau priodol pe bai unrhyw
gyfranogwyr yn mynd yn ofidus yn ystod eu cyfweliad.

Rhoddodd yr holl gyfranogwyr ganiatâd i gymryd rhan a
chawsant eu hysbysu o'n cyfrifoldeb i roi gwybod am unrhyw
ddatgeliadau o arfer anghyfreithlon neu anfoesegol i reolwyr,
a allai beryglu eu cyfrinachedd o fewn yr asiantaeth.
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Casglu a
dadansoddi
data hyd
yma
Cafodd holl ddata'r cyfweliadau ei drawsgrifio gair am air a'i ddadansoddi gan
ddefnyddio fframwaith thematig, gan ganiatáu i godau, categorïau a themâu ddod
i'r amlwg o'r data empirig. Cynhyrchwyd a dadansoddi data ar yr un pryd. Bydd y
themâu sy'n dod i'r amlwg yn cael eu harchwilio mewn cyfweliadau yn y dyfodol.

Amlygodd ein dadansoddiad dair prif thema:

1. Barn rhieni am y system amddiffyn plant a gweithwyr
cymdeithasol

2. Safbwyntiau rhieni a gweithwyr proffesiynol o'r gwasanaeth
eiriolaeth rhieni

3. Heriau wrth weithredu Eiriolaeth Rhieni ledled Gwent gyfan.
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Mae’r llenyddiaeth ar y pwnc hwn yn ystod y ddau ddegawd
diwethaf wedi disgrifio Eiriolaeth Rhieni fel ‘strategaeth newydd
ac arwyddocaol ar sail tystiolaeth i gefnogi teuluoedd’ (Berrick
et al, 2011, t. 9) sy’n ‘cynrychioli ffordd newydd o wneud
busnes’ (Frame et al, 2010, t. 3). Mae ganddo’r potensial i greu
‘newid patrwm’ (ibid., t.2) sy’n ‘cwestiynu pa mor ganolog yw
cynllunio achosion a yrrir yn broffesiynol’ (Sears et al, 2017,
t.80) ac o bosibl yn arwain at fwy o benderfyniadau ar y cyd a
pherthnasoedd gwell rhwng gweithwyr proffesiynol a
theuluoedd.

Yma rydym yn archwilio cyfranogiad rhieni a phlant; amddiffyn
plant; safbwyntiau gweithwyr cymdeithasol; ymgysylltu ystyrlon
wrth wneud penderfyniadau; potensial eiriolaeth rhieni; a
heriau eiriolaeth rhieni.

Canfu ein hymchwil blaenorol (Diaz et al 2020) yr hyn sy’n
ymddangos yn ddatgysylltiad rhwng y pwysigrwydd y mae
gweithwyr cymdeithasol yn ei briodoli i gyfranogiad plant a
rhieni a pha mor bell yr aethant ati i geisio sicrhau bod plant a
rhieni yn rhan o adolygiadau a gwneud penderfyniadau. Er bod
pob un o'r 11 gweithiwr cymdeithasol a gyfwelwyd wedi mynnu
bod cyfranogiad plant mewn cyfarfodydd adolygu yn hynod o
bwysig, fe wnaethant adrodd hefyd mai nhw neu'r IRO fyddai'n
gwneud yr holl benderfyniadau allweddol ynghylch trefniadau'r
cyfarfod. Gellir ystyried hyn fel enghraifft o'r hyn y mae Argyris
a Schön (1974) yn ei nodi fel datgysylltiad rhwng “damcaniaeth
o blaid” (yr hyn y mae gweithwyr proffesiynol yn dweud eu bod
yn ei wneud) a'r “theori sy'n cael ei defnyddio” (yr hyn y maent
yn ei wneud mewn gwirionedd). Er ei bod yn ymddangos bod y
gweithwyr cymdeithasol hyn yn ystyried bod cyfranogiad plant

a rhieni yn bwysig, prin oedd y dystiolaeth bod eu hymarfer yn
sicrhau bod hyn yn digwydd. Gall y rhesymau am hyn fod y tu
allan i reolaeth gweithwyr cymdeithasol, ar ffurf rhwystrau
strwythurol megis llwythi gwaith trwm a biwrocratiaeth, ond
mae anghysondeb amlwg yn parhau rhwng yr hyn a ddywedir
a’r hyn sy’n digwydd yn ymarferol mewn gwirionedd: roedd un
gweithiwr cymdeithasol yn cydnabod, yn ymarferol bod
cyfranogiad plant mewn adolygiadau yn aml yn symbolaidd.

Gweithiwr cymdeithasol 6: Dw i’n meddwl […] gall llawer
o’r hyn rydyn ni’n ei wneud fod yn eithaf symbolaidd. Wyddoch
chi, mae'n un peth mynd a chael barn y plentyn cyn yr
adolygiad sef yr hyn rydw i wedi'i wneud, ond wrth feddwl mae
hynny'n dal yn eithaf symbolaidd. Mae hynny'n ymweliad â
phlentyn gyda set benodol o gwestiynau ar gyfer cyfarfod nad
yw'n mynd i'w newid o ran strwythur, a gall y materion
gwirioneddol fod yn eithaf haniaethol a chymhleth ac maent yn
anodd iawn, iawn i'w hesbonio i blentyn.

Mae'r gweithiwr cymdeithasol yma yn mynegi barn a rennir gan
lawer o gyfranogwyr yr astudiaeth, sef bod ganddynt
ymagwedd dadol. Mae gweithwyr proffesiynol yn aml yn
meddwl bod y cysyniadau’n rhy gymhleth i blant (ac weithiau
rhieni) eu deall, a hyd yn oed os ydynt yn gweld y plentyn cyn
yr adolygiad, ni fydd yn effeithio ar agenda, strwythur na ffocws
yr adolygiad. Mae hyn yn cyd-fynd â’r syniad a oedd gan bob
gweithiwr proffesiynol, sef bod “cadw plant yn ddiogel” yn
bwysicach na chynnal hawliau rhieni a phlant i gymryd rhan
mewn modd ystyrlon mewn penderfyniadau a wneir am eu
bywydau.

CAMUN:



Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl
ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi cael ei gydnabod mwy a mwy.

Mae ymgysylltu a phartneriaeth â rhieni wedi’i gydnabod ers tro fel elfen hollbwysig o waith
cymdeithasol, wedi’i ymgorffori mewn cyfraith a pholisi, ac wedi’i nodi fel modd effeithiol o helpu plant
a’u teuluoedd (Horwitz a Marshall 2015, Sankaren 2015).

Pan gânt eu galluogi a'u cefnogi i gymryd rhan, gall plant,
pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a
darparu gwasanaethau. Mae ymgysylltu a chyfranogiad gwell
yn caniatáu iddynt gael dylanwad ystyrlon ar wneud
penderfyniadau am eu bywydau (Kennan et al. 2016;
McDowall 2016) ac yn helpu i feithrin perthynas rhwng
teuluoedd a gweithwyr proffesiynol (Stabler et al 2019). Mae
hyn yn fwy tebygol o arwain at 'ymglymiad' gan deuluoedd a
phawb yn cydweithio i helpu i wella deinameg teulu a
chanlyniadau hirdymor i blant a theuluoedd.

Serch hynny, mae rhieni a phlant mewn nifer o astudiaethau
ymchwil wedi nodi eu bod yn teimlo dan straen, wedi'u gwthio
i'r cyrion ac yn cael eu gorthrymu gan y broses amddiffyn
plant (Corby et al 1996, Cossar et al 2011, Appleton et al

2016, Gibson 2014, 2020, Muench et al 2017, Diaz 2020). Yn
ein hymchwil diweddar ein hunain, yn seiliedig ar gyfweliadau
gyda 52 o rieni a 40 o blant mewn dau awdurdod lleol,
cytunodd y rhan fwyaf o rieni fod CPCs yn arbennig yn
orthrymus (Muench et al 2017, Diaz 2020). Nid yw'r
teimladau negyddol hyn tuag at CPCs yn annog rhieni a
phlant i gymryd rhan ac maen nhw'n effeithio'n negyddol ar
gyfleoedd i feithrin perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda
gweithwyr cymdeithasol. Mae’r canfyddiadau hyn yn adleisio’r
rhai a wnaed yn flaenorol dros nifer o flynyddoedd (Corby et
al 1996, Cossar et al 2011, Appleton et al 2016, Gibson
2014), sy’n awgrymu, er gwaethaf ymdrechion gorau, nad
yw’r broses amddiffyn plant a CPCs yn benodol o gymorth i
deuluoedd.

Awgryma Cohen a Canan (2006) bod ymgysylltu yn elfen
bwysig o unrhyw ddarpariaeth gwasanaeth oherwydd heb
hyn, ni allai’r gwasanaeth gyflawni un o’i dasgau allweddol,
sef helpu teuluoedd i weithredu’n well a chadw plant adref
gyda’r rhieni yn ddiogel pan fo hynny’n bosibl.

Mae diffyg ymgysylltu neu ymgysylltiad gwael yn niweidiol i
ganlyniadau. Nododd Devine (2017) fod methiant i ymgysylltu
yn rhagfynegydd cryf o wasanaethau plant yn dwysau ac yn
cynyddu eu cyfranogiad. Yn yr un modd, ystyriodd Berrick et

al (2011), ymgysylltu â rhieni, ac mewn rhai achosion,
ymgysylltu ystyrlon, fel un o’r rhagfynegwyr pwysicaf ar gyfer
aduno plant â rhieni sydd â phroblemau camddefnyddio
sylweddau.

Mae mwyafrif y dystiolaeth yn dangos bod methiant i
ymgysylltu a/neu gydymffurfio yn cynyddu’r siawns o
ganlyniadau annymunol. Felly, mae gan ymgysylltu elfen
gyfreithiol a moesegol bwysig, yn ogystal â honiad
damcaniaethol y bydd yn gwella canlyniadau.
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Mae'r defnydd o eiriolaeth rhieni bellach yn cael ei ystyried o fewn gwasanaethau
plant yn y DU, gan dynnu ar lwyddiant mentrau tebyg, yn enwedig yn yr Unol
Daleithiau. Mae achos cryf dros roi eiriolaeth rhieni ar waith, yn bennaf er
mwyn cyfrannu at ddatrys yr heriau hirsefydlog o fewn gwasanaethau plant
o ran cyfranogiad effeithiol ac ystyrlon.

Mae rhoi mentrau newydd ar waith yn ymarferol yn hynod gymhleth, ac
mae sefydliadau gwahanol yn debygol o ymateb i'r un fenter mewn
gwahanol ffyrdd. Mae’n galonogol, fodd bynnag, fod Llywodraeth Cymru
yn buddsoddi mewn eiriolaeth rhieni, sy’n cael ei gynnwys yn nhymor
nesaf rhaglen waith Llywodraeth Cymru. Y gobaith yw y bydd yn chwarae
rhan yn y diwygiadau parhaus i ofal cymdeithasol plant yng Nghymru.

Mae ymchwil wedi amlygu y gall fod heriau yn ymwneud â gweithredu
eiriolaeth rhieni o fewn y system amddiffyn plant a oedd yn bodoli eisoes. Mae
Frame et al (2010) yn honni bod eiriolaeth rhieni yn mynd yn groes i’r dull rheoli
achosion amlycaf, rhagnodol, a arweinir yn broffesiynol. Mae’n bosibl y bydd rhai
ymarferwyr yn teimlo dan fygythiad gyda chynnwys rhieni eiriolwyr a’u bod yn cael yr her
i arferion neu bolisïau sefydledig yn anodd ei derbyn. Oherwydd hyn, mae angen
arweinyddiaeth gref ac ysbryd o gydweithio er mwyn cyflwyno eiriolaeth rhieni.

Mae diddordeb mewn eiriolaeth rhieni wedi bod yn cynyddu, gydag ymchwil gynyddol yn
manylu ar y manteision a’r heriau.
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Mae angen i’r
gwasanaeth hwn

fod yn ehangach na ledled
Gwent yn unig. Mae rhieni'n
teimlo ar goll. Oni bai am

Eiriolaeth Rhiant NYAS Cymru,
byddwn yn dal ar goll yn y
system ac ni fyddai fy
mhlentyn gartref.

RHIANT SY'N YMWNEUD Â'R
RHAGLEN EIRIOLAETH RHIENI

Yn gadarnhaol, ymhlith gweithwyr cymdeithasol, mae consensws bod ymgysylltu â rhieni a gweithio
mewn partneriaeth yn werthfawr (Corby et al 1996, Darlington et al 2010).
Roedd y cyfranogwyr a gyfwelwyd yn astudiaeth
Darlington et al (2010) i gyd yn cytuno bod cyfranogiad
yn sefyllfa foesegol bwysig ond hefyd yn hanfodol o ran
gwella canlyniadau i blant. Dywedodd un gweithiwr
cymdeithasol statudol:

Er gwaethaf hyn, mae wedi bod yn hynod o anodd trosi'r
egwyddor o weithio mewn partneriaeth yn ymarferol. Er
enghraifft, canfu dadansoddiad Corby et al (1996) o farn
rhieni ar CPCs fod pob un o’r rhieni’n bryderus, roedd
llawer yn teimlo fel gwrthrychau, ac roedd dealltwriaeth
ymhlyg rhwng gweithwyr cymdeithasol a rhieni bod
cydymffurfiaeth yn ffactor allweddol sy’n cyfrannu at atal
cynyddu cyfranogiad gofal cymdeithasol ymhellach. O
ganlyniad, teimlai rhieni fod bod yn agored, yn enwedig
ynghylch meysydd lle'r oedd anghytundeb, yn beryglus,
ac roeddent yn teimlo'n swil i rannu eu meddyliau a'u
teimladau.

Rwy’n teimlo’n gryf
po fwyaf o bŵer y gallwch ei roi

yn ôl i’r rhieni, y mwyaf tebygol yw hi y
byddant yn teimlo eu bodwedi’u

grymuso i wneud y newidiadau sydd eu
hangen arnynt, i gadw eu plant yn

ddiogel… po fwyaf y byddwch yn gwneud
i bobl deimlo’n rhan o'r broses i

amddiffyn y plant, y mwyaf tebygol yw
hi y byddwch yn cael canlyniad

cadarnhaol (t. 1022).



To protect anonymity, social workers and advocates are Er
mwyn diogelu anhysbysrwydd, mae gweithwyr cymdeithasol
ac eiriolwyr yn cael eu gwahaniaethu gan rifau ac mae rhieni
wedi cael ffugenwau. Yn gyntaf, rydym yn ystyried rhai o’r
heriau sy’n ymwneud â gweithredu’r gwasanaeth eiriolaeth
rhieni ledled Gwent gyfan, yn enwedig yng nghyd-destun
pandemig. Yn ail, rydym yn archwilio barn rhieni ac eiriolwyr
am y system amddiffyn plant a gweithwyr cymdeithasol. Yn
olaf, rydym yn tynnu sylw at y ffyrdd y mae rhieni a gweithwyr
proffesiynol yn credu bod y gwasanaeth eiriolaeth rhieni wedi
eu helpu.

Effaith COVID-19 a'r cyfnod cloi ar y rôl a’r
gweithrediad:
Daeth yn amlwg o gyfweliadau ag uwch reolwyr NYAS Cymru
ac eiriolwyr rhieni eu bod wedi wynebu heriau wrth weithredu
eiriolaeth rhieni ledled Gwent gyfan. Roedd materion niferus
yn ymwneud â COVID-19 yn golygu bod hi'n heriol iawn
recriwtio eiriolwyr rhieni newydd wrth i’r gwasanaeth ehangu.
Mae’r pandemig a’r cyfnod cloi hefyd wedi cyfyngu ar y
gwaith datblygu y maent wedi gallu ei wneud gyda staff
newydd a gyda thimau gwaith cymdeithasol, gan effeithio ar
berthnasoedd â gweithwyr cymdeithasol a hefyd o bosibl yn
atal datblygiad perthynas â rhieni. Mae Rheolwr Eiriolaeth 2
yn amlinellu’r pwynt hwn:

Rheolwr Eiriolaeth 2: Mae hi wedi bod yn anodd o hyd i
dorri i mewn i bethau fel (ALl a 5) i ni eto, dim ond
oherwydd… cael y cysylltiadau cywir yn eu lle… ac i sicrhau
bod y staffio'n gywir… felly roedd recriwtio staff yn siom
enfawr i ni, sydd wedi achosi oedi wrth gyflwyno'r rhaglen
hefyd... felly mae hynny wedi bod yn frwydr enfawr... efallai
bod hynny'n ymwneud â bod yn eiriolwyr rhieni yn hytrach
nag eiriolwyr plant.

Er bod rheolwyr NYAS Cymru wedi mynychu cyfarfodydd tîm
gweithwyr cymdeithasol ar-lein, maent yn adrodd bod
ymgysylltiad yn aml yn weddol wael oherwydd bod camerâu
wedi'u diffodd a bod galwadau ffôn ac e-byst yn tynnu sylw'r
mynychwyr. O ganlyniad, ychydig o atgyfeiriadau a gafwyd
gan rai Awdurdodau Lleol. Y gobaith yw y bydd cyfyngiadau

yn lleihau yn 2022 a bydd NYAS Cymru yn gallu gwneud
gwaith gyda gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr yn bersonol,
a fydd yn gwella eu hymgysylltiad.

Cefnogi staff ac effaith emosiynol rôl eiriolwyr
rhieni
Soniodd rheolwyr eiriolaeth hefyd am heriau amrywiol o ran
sut i gefnogi eiriolwyr rhieni i gyflawni’r rôl anodd hon yn
ystod y pandemig. Mae’n bosibl bod y rhain yn cyfrannu at yr
anawsterau a wynebir gyda recriwtio. Roedd yr heriau’n
ymwneud yn bennaf ag ôl-ofal i staff, cefnogaeth emosiynol,
a thensiynau ynghylch darparu cymorth posibl i rieni a allai
fod wedi cam-drin eu plant.

Rheolwr Eiriolaeth 2: Baswn yn dweud yn ystod y 12 mis
diwethaf, y peth mwyaf yr ydym wedi delio ag ef yw'r ôl-ofal a
ddarparwn i'n staff. Oherwydd rwy'n meddwl bod hwnnw'n
rhywbeth sydd wedi dod i'r amlwg sef y sefyllfaoedd anodd y
mae eiriolwyr rhieni yn cael profiad ohonynt a natur y
materion y mae rhieni'n eu peri iddynt. Felly, rwy'n meddwl,
mae'n thema eithaf cyffredin sef ein bod yn cael cwestiynau
diogelu yn dod i mewn tua diwedd yr wythnos ac yn
ymwneud â rhieni sydd ar fin lladd eu hunain. Felly mae
honno'n thema gyffredin yr ydym yn delio â hi, ac iechyd
meddwl. Dim ond yr wythnos diwethaf cawsom ddau… ac
mae’n mynd yn anodd iawn wedyn i gynnig cefnogaeth i’r tîm
staff… ble dwi’n dod i mewn a sicrhau bod gennym ni’r ôl-ofal
ar gyfer y tîm… a chynnig cefnogaeth ychwanegol i’w
goruchwyliaeth bresennol… dwi eisiau ei alw'n oruchwyliaeth
glinigol... oherwydd rwy'n meddwl bod ei angen arnynt.

Mae astudiaethau niferus yn tynnu sylw at effaith yr heriau
emosiynol a wynebir gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio
gyda phobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae trawma
mechnïol hefyd yn broblem fawr i staff sy'n gweithio ym maes
amddiffyn plant. Mae hon yn her sylweddol y mae
asiantaethau fel NYAS Cymru yn ei hwynebu wrth gefnogi
staff sy’n gweithio gyda theuluoedd agored i niwed o’r fath, y
mae’r pandemig, y cyfnod cloi a'r cynnydd mewn
anghydraddoldeb wedi effeithio’n negyddol ar lawer ohonynt.

Mae’r adran hon yn cyflwyno’r themâu allweddol o gyfweliadau â chwe rhiant, pum rhiant eiriolwr, dau
reolwr eiriolaeth a thri gweithiwr cymdeithasol, ac ymatebion arolwg gan wyth rhiant, un gweithiwr
cymdeithasol a dau eiriolwr.
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Her bellach i’r rôl eiriolaeth oedd teimlo bod y system amddiffyn
plant o bosibl yn anghyfiawn ac nad yw rhieni’n cael
gwrandawiad teg. Er enghraifft, mae’r dyfyniad gan eiriolwr
rhieni 5 isod yn dangos y pwynt hwn:

Rhiant eiriolwr 5: Mae llawer o bobl, wyddoch chi, yn siarad
am drawma eu plentyndod a … a dim ond yn gweld sut mae
hynny nawr yn effeithio arnyn nhw fel rhieni a'u rhianta. A mynd
ar daith gyda rhieni a gwybod eu holl farn, dymuniadau a
theimladau jyst er mwyn, fel ddoe, gyda'r asesiad rhianta
negyddol a'r posibilrwydd mawr y bydd y plentyn yn cael ei
fabwysiadu nawr. A jyst gorfod cael gwared ar hwnna yn
rhywle. Ie. Ie, felly wrth gwrs ydy. Ac mae llawer o farwolaeth
wedi digwydd yn ddiweddar gyda llawer o fy nheuluoedd.
Roedd yn teimlo'n eithaf dwys o'r safbwynt hwnnw, bod pawb
roeddwn i'n siarad â nhw wedi dioddef colled sylweddol.

Ar y cyfan, roedd y gweithwyr eiriolaeth a gyfwelwyd gennym
yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda gan reolwyr a
goruchwylwyr yn NYAS Cymru. Er enghraifft, dywedodd
eiriolwyr rhieni 5 a 7,

Rhiant eiriolwr 5: Rydyn ni'n lwcus, mae ein rheolwr ar gael
yn aml iawn, wyddoch chi... rwy'n golygu yn amlwg bod
gennym ni oruchwyliaeth, ond rydw i'n tueddu i ffafrio
goruchwyliaeth fwy anffurfiol... rydyn ni'n lwcus bod ein rheolwr,
mae hi ar gael yn aml iawn... ac yna mae…. wyddoch chi, mae
gennym ni'r tîm ehangach sy'n gweithio ar eiriolaeth rhieni neu
staff Prosiect Undod hefyd…. Felly mae cryn dipyn o
gefnogaeth ar gael.

Eiriolwr rhieni 7: Achos mae'n swydd emosiynol. Wyddoch
chi, rydych chi'n delio â sefyllfaoedd emosiynol iawn a thrawma
[…] Felly rydw i'n meddwl bod yn rhaid i chi gael rhywun... ac
roedd fy rheolwr yn wych, yn wirioneddol gefnogol.

Mae’r dyfyniadau hyn yn amlygu, er bod swydd eiriolwr yn gallu
bod yn heriol yn emosiynol, mae cael rheolwr neu gydweithiwr i
droi i sicrhau bod yr eiriolwyr yn teimlo eu bod yn cael eu
cefnogi yn eu rôl. Er gwaethaf y pandemig yn creu rhwystrau i
gefnogaeth wyneb yn wyneb, mae eiriolwyr yn gallu defnyddio
platfformau ar-lein megis Microsoft Teams i gael cefnogaeth
gan eu rheolwyr. Bu Eiriolwr 7 hefyd yn myfyrio ar achos lle’r
oedd gwrando ar brofiadau trawmatig rhiant penodol wedi
effeithio’n andwyol arnynt. Fodd bynnag, roedd yr eiriolwr hwn
yn gallu siarad â’i reolwr, a wnaeth eu tynnu’n gyflym o unrhyw
ymrwymiadau gwaith er mwyn iddynt brosesu’r hyn a glywsant
ac er mwyn iddynt allu cyrchu unrhyw gymorth ychwanegol. Er
y gall cyfyngiadau amser a llwythi achosion uchel eiriolwyr fod
yn feichus, mae cael rheolwyr a chydweithwyr dibynadwy a
chefnogol yn sicrhau y gellir rheoli unrhyw risg o drawma
dirprwyol mewn modd sensitif ac effeithlon.

Profiadau rhieni ac eiriolwyr o'r system
amddiffyn plant a gweithwyr cymdeithasol gofal
plant
Mae cael y cydbwysedd yn iawn rhwng meithrin perthnasoedd
cadarnhaol ac ystyrlon gyda rhieni a chanolbwyntio ar les y
plant yn heriol, yn enwedig pan fydd gan weithwyr
cymdeithasol faich achosion uchel. Mae hyn wedi dod yn
anoddach yn ystod y pandemig. Nid yw’n syndod felly fod y
rhan fwyaf o’r rhieni a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon yn
negyddol iawn am y system amddiffyn plant, y cyfarfodydd, yr
adroddiadau, yr iaith a ddefnyddir a gweithwyr cymdeithasol.
Mae ein hymchwil hefyd yn amlygu eiriolwyr yn cael profiad
cymysg o weithio gyda gweithwyr cymdeithasol. Er bod rhai yn
gadarnhaol ynghylch pa mor effeithiol yr oedd gweithwyr
cymdeithasol wedi gweithio gydag eiriolwyr a rhieni, roedd y
rhan fwyaf wedi gweithio gyda gweithwyr cymdeithasol nad
oedd yn ymddangos eu bod yn deall rôl yr eiriolwr ac nad
oeddent bob amser yn rhagweithiol wrth gysylltu â nhw a’u
cynnwys yn y gwaith i gefnogi teuluoedd.
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O ran profiadau rhieni o weithwyr cymdeithasol, roedd y
dyfyniadau isod yn nodweddiadol:

Cyfwelydd: Beth yw eich profiad o wasanaethau plant?

Anwen: Gwael… dwi’n dueddol o golli fy nhymer gyda fy
ngweithiwr cymdeithasol ar y ffôn ac mewn cyfarfodydd…
mae gen i un gweithiwr cymdeithasol yn arbennig dwi’n
gwrthod siarad ag e… roeddwn yn cyffroi llai yn clywed gan
(yr eiriolwr) na chlywed gan y gweithiwr cymdeithasol.

Cyfwelydd: Ydych chi'n teimlo bod eich barn a'ch
dymuniadau yn cael eu hystyried gan wasanaethau plant?

Anwen: Na… Mae'r eiriolwr yn fy helpu i ddelio â
gwasanaethau cymdeithasol, gan fod gen i berthynas anodd
iawn gyda nhw.

Roedd gan Rebecca farn debyg am wasanaethau plant:

Cyfwelydd: Beth yw eich profiad o wasanaethau plant?

Rebecca: O, negyddol… Mae llawer o ym, am wn i,
gwahaniaethu wedi bod... dwi wedi teimlo fy mod wedi fy
nhargedu gan lawer ohonyn nhw.

Roedd profiadau eiriolwyr rhieni o weithio gyda gweithwyr
cymdeithasol yn gymysg. Roedd gan rai berthnasoedd gwaith
cadarnhaol gyda gweithwyr cymdeithasol, tra bod eraill wedi
cael rhai heriau.

Eiriolwr rhieni 5: Rwy'n meddwl ei fod yn dibynnu mewn
gwirionedd ar agwedd y gweithiwr cymdeithasol a'r tîm at
eiriolaeth. Nid wyf yn meddwl bod rhai gweithwyr
cymdeithasol a rhai timau yn gweld unrhyw werth ynddo, a
chredaf y gallant ei gwneud yn anodd i ni…

Cyfwelydd: Sut mae eich perthynas â gweithwyr
cymdeithasol?

Eiriolaeth Rhieni 4: Mae'n amrywio. Yn gyffredinol, yn
eithaf cadarnhaol. Gall fod yn eithaf anodd. Maen nhw'n gallu
anghofio weithiau felly dydych chi ddim yn cael gwahoddiad i'r
cyfarfodydd ac mae'n eithaf munud olaf… Ond dwi'n meddwl
mai'r rheswm am hynny yw eu bod nhw mor brysur.

Er bod adroddiadau eiriolwyr am berthnasoedd cadarnhaol
gyda gweithwyr cymdeithasol yn galonogol, er gwaethaf y
sefyllfaoedd heriol, mae eu myfyrdodau hefyd yn amlygu
ffactorau allweddol sydd â’r potensial i atal effeithiolrwydd y
rôl, sef: agweddau gweithwyr cymdeithasol tuag at eiriolaeth
rhieni a pharodrwydd i gynnwys eiriolwyr yn y broses. Fodd
bynnag, mae eiriolaeth rhieni yn faes eiriolaeth sy’n dod i’r
amlwg yng Nghymru a’r DU, sydd eto i’w dreialu na’i roi ar
waith ym mhob awdurdod lleol. Mae’n bwysig bod eiriolaeth
rhieni’n cael ei chydnabod a’i hyrwyddo’n briodol yng
Ngwasanaethau Plant, lle mae ar gael. Os na fydd hyn yn
digwydd, gall arwain at ddiffyg cysondeb o ran atgyfeiriadau
neu hyd yn oed gamddealltwriaeth o rôl eiriolwr; gall y
camddealltwriaeth hwn hybu agweddau negyddol posibl tuag
at eiriolaeth rhieni ymhellach.

Sut mae eiriolwyr yn cefnogi rhieni
Darparodd pob un o’r gweithwyr proffesiynol, rhieni ac
eiriolwyr yn yr astudiaeth hon fewnwelediad i rôl yr eiriolwr a’r
hyn y maent yn ei wneud i gefnogi rhieni. Nododd y rhieni

amrywiaeth o ddulliau cymorth yr oedd eiriolwyr wedi gallu eu
darparu. Bu rhieni hefyd yn myfyrio ar effaith gadarnhaol rôl yr
eiriolwr ar eu profiad o reoli gofynion cyfranogiad gwaith
cymdeithasol (amddiffyn plant).

Nodwyd tair is-thema o ran sut mae eiriolwyr yn cefnogi rhieni
mewn perthynas â:

• Communication, understanding jargon and social work
terminology

• Improving the relationship between the social worker
and parent

• Improving parents’ understanding of social worker
expectations within Child Protection processes.

Cyfathrebu, deall jargon a therminoleg gwaith
cymdeithasol
Nododd y mwyafrif o rieni newid cadarnhaol amlwg yn y ffordd
y maent yn cyfathrebu â gweithwyr cymdeithasol ar ôl iddynt
ddechrau cael eu cefnogi gan eiriolwyr rhieni. Roedd bron pob
un o’r rhieni’n cytuno bod eu heiriolwr wedi’u cefnogi, gan nodi
effaith cymorth mewn cyfarfodydd, a chael llais mewn
sefyllfaoedd gyda gweithwyr cymdeithasol.

Rhian: Ydw, weithiau mewn cyfarfodydd cyn i chi wybod beth
i'w ddweud ond wrth fod yno rydych yn baglu ac yn anghofio
ac mae fy eiriolwr wedi bod yn graig i mi, sy'n fy ngwneud yn
fwy hyderus gan fy mod yn gwybod ei bod yno yn fy nghefnogi
ac yn fy helpu ar hyd y ffordd.

Rosie: Mae fy eiriolwr wedi siarad ar fy rhan ac wedi sefyll i
fyny drosof oherwydd ar adegau rwy'n teimlo nad yw
gweithwyr proffesiynol wedi gwrando arnaf a heb ddeall yr hyn
yr wyf wedi mynd drwyddo; mae fy eiriolwr wedi gwneud
iddynt ddeall hynny.

Rebecca: Yn bersonol, fe wnes i ffeindio um, fy hun mae
wedi fy helpu […] os oeddwn yn styc ble, lle gwyddoch nad
oeddwn yn deall y jargon […] ar ôl cyfarfodydd gallaf ddweud
wrthi, hyn a hyn amdano a mae hi yn ei hesbonio' heb
gymaint o jargon.

Mae ymchwil blaenorol wedi amlygu bod plant a rhieni yn
gweld y jargon a ddefnyddir gan weithwyr cymdeithasol a
gweithwyr proffesiynol eraill yn dieithrio, ac eto ychydig iawn o
newid cadarnhaol sydd wedi bod yn y maes hwn o ymarfer yn
y blynyddoedd diwethaf.

Yn bwysig, roedd y rhan fwyaf o rieni’n cydnabod rôl gefnogol
eiriolwyr yn ystod cyfarfodydd, yn enwedig pan fyddant yn
teimlo’n emosiynol neu dan bwysau.

Rebecca: Fel arfer rydym yn cael cyfarfod ymlaen llaw. Ym a
bydd hi'n gofyn beth yr wyf am ei ddweud um neu eisiau sôn
am a phethau eraill tebyg. Ac os dwi'n anghofio, dwi'n gwybod
ei bod hi yno i'm hannog. Wyddoch chi, mae cael y blanced
ddiogelwch honno wyddoch chi, y gefnogaeth honno... mae'n
debyg y byddwn i wedi cael trafferth mawr oherwydd nad wyf
yn deall pethau.

Meera: Achos dydw i ddim yn dda am ddeall, bydd hi'n siarad
ar fy rhan. Rwy'n dweud wrthi beth i'w ddweud ac yna mae'n
siarad ar fy rhan ac mae hi'n dod i gyfarfodydd gyda mi.
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Atgyfnerthodd y rhan fwyaf o eiriolwyr hefyd yr hyn yr oedd
rhieni wedi’i ddweud mewn perthynas â phryd mae heriau
mewn cyfathrebu ac anhawster deall terminoleg gwaith
cymdeithasol. Rhannodd yr eiriolwyr a gyfwelwyd y safbwynt
bod hyn yn rhan annatod o’u rôl a’u gwaith gyda’r rhieni:

Eiriolwr rhieni 2: Mae rhai’n cael anhawster gwirioneddol i
gyfleu eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau ar lafar, a dyna
fydd fy mhrif rôl yno.

Eiriolwr rhieni 3: Mae llawer o jargon weithiau, a dyna pam
ar ôl hynny mae’n bwysig iawn i ni fynd drwyddo, oherwydd ni
fyddant yn gofyn yn y fan a’r lle, mae ganddynt yr holl
gwestiynau hyn wedyn.

Mae myfyrdodau rhieni ac eiriolwyr yn cyd-fynd â Brown
(2006), lle'r oedd asesiadau cadarnhaol gan weithwyr
cymdeithasol fel arfer o ganlyniad i rieni a oedd â sgiliau cryf i
lywio cyfranogiad gwaith cymdeithasol, megis cyfathrebu
effeithiol a'r gallu i ymchwilio i hawliau. Er nad yw ein
dyfyniadau gan gyfranogwyr yn awgrymu bod gweithwyr
cymdeithasol wedi methu â chefnogi rhieni i ddatblygu sgiliau,
maent yn dangos sut y gall defnyddio iaith gymhleth a jargon
greu rhwystrau i rieni mewn sefyllfaoedd lle mae gwaith
cymdeithasol dan bwysau mawr. Maent hefyd yn dangos pŵer
eiriolaeth i helpu rhieni i ddatblygu cyfathrebu effeithiol gyda
gweithwyr proffesiynol.

Soniodd un gweithiwr cymdeithasol am achos penodol gyda
rhiant a oedd ag anableddau dysgu, lle'r oedd cwestiynau
ynghylch eu capasiti. Dywedodd y gweithiwr cymdeithasol
hwn, ers gweithio gyda'r eiriolwr, ei bod yn haws cyfathrebu
â'r rhieni. Fodd bynnag, nododd y gweithiwr cymdeithasol fod
y berthynas â’r rhiant wedi gwaethygu wrth i’r rhiant ddal i
gael trafferth deall pam roedd gwasanaethau cymdeithasol yn
ymwneud â’r mater:

Gweithiwr cymdeithasol 1: Rwy’n meddwl bod y
berthynas yn bendant wedi gwaethygu, yn sylweddol felly yn
ystod y mis diwethaf, ond mae hynny'n ymwneud â'r cynnydd
yn rhwystredigaeth y teulu bod y broses yn parhau, ac yn ôl
pob tebyg eu diffyg dealltwriaeth o ran pam, a’u diffyg
mewnwelediad pam.

Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda'r eiriolwr. Rwy'n dweud
wrthych nawr, rwy'n gwerthfawrogi gweithio gyda hi yn fawr
iawn. Dwi’n ffeindio ei bod hi’n gwneud pethau… mae hi’n
gwneud pethau’n llawer haws, dwi’n meddwl, i gyfathrebu,
achos yn aml dwi’n cyfathrebu drwyddi hi. Felly, rwy'n meddwl
bod y math hwn o wrthdaro yn naturiol rhyngof i a rhieni, ac
rwy'n meddwl bod cysylltu â hi yn y canol yn aml yn helpu i
leihau'r gwrthdaro hwnnw. Oherwydd byddant yn rhannu eu
barn a'u rhwystredigaeth, yna bydd hi'n rhannu hynny â mi
mewn modd llawer llai rhwystredig a dig, ac yna gallaf
adlewyrchu iddi a gwneud iddi ddeall pam nad yw hynny'n
bosibl, ac yna mae hi'n gallu cyfleu hynny mewn ffordd sy'n...
mae'n anodd i mi allu gwneud gyda nhw oherwydd, wyddoch
chi, mae fy rôl mor wahanol, yn tydi?

Soniodd gweithwyr cymdeithasol eraill hefyd am ba mor
ddefnyddiol oedd rôl yr eiriolwr o ran cefnogi rhieni i
gyfathrebu dan bwysau.

Gweithiwr cymdeithasol 2: Felly, pan fyddwn ni’n dweud
pethau mewn cyfarfodydd, rwy’n meddwl bod yr eiriolwr yno,
er mwyn iddynt allu ffonio a mynd i ymweld ar ôl hynny ac
egluro iddi ychydig yn well. Felly, maent yn deall a gallant
amlinellu pethau. Rwy’n gwybod weithiau mewn cyfarfodydd
ein bod yn defnyddio jargon ar adegau, mae llawer o
wybodaeth i’w chymryd i mewn, felly maen nhw’n ei rhoi
mewn termau syml iddyn nhw, ac yna os oes ganddyn nhw
unrhyw gwestiynau, yna maen nhw’n ffonio ni...

Fel y teulu hwn yn arbennig, mae wedi gwneud cynnydd
aruthrol yn enwedig ers i'r eiriolwyr fod yn rhan o'r
broses. Rwy'n meddwl mai'r rheswm am hynny yw eu bod
yn gallu egluro'n well iddynt ac ymwneud llawer â nhw.

Mae'r dyfyniadau uchod gan weithiwr cymdeithasol yn dangos
sut y gall eiriolwyr rhieni helpu gweithwyr cymdeithasol yn eu
rôl, tra hefyd yn cefnogi rhieni. Mae eiriolwyr hefyd yn cyflawni
tasgau gweithiwr cymdeithasol allweddol, megis esbonio beth
yw'r pryderon a helpu rhieni i ddeall y newidiadau y mae
angen iddynt eu gwneud. Gall eiriolwyr esbonio pethau i rieni,
sydd yn gyffredinol yn fwy parod i dderbyn eiriolwyr nag i
weithwyr cymdeithasol, gyda llai o emosiwn yn gysylltiedig â
sgyrsiau. Mae hyn yn galluogi rhieni i brosesu a thrafod yr hyn
y gallent fod wedi'i glywed gan y gweithwyr cymdeithasol
gyda'u heiriolwr i ddechrau.

Gwella'r berthynas rhwng y gweithiwr
cymdeithasol a'r rhiant
Myfyriodd y rhan fwyaf o rieni ar berthnasoedd heriol gyda’u
gweithwyr cymdeithasol, fel y trafodwyd yn gynharach yn yr
adroddiad hwn. Roedd gan rai rhieni broblemau gyda’r diffyg
cysondeb o ran gweithwyr cymdeithasol penodedig:

Rebecca: Dyna ran o’r hyn sydd yn y gŵyn, wyddoch chi,
anghysondeb gweithwyr cymdeithasol. Felly hyd yn oed pan
oeddent wedi gwneud asesiad rhianta. Un person wnaeth yr
asesiad ac yna fe adawodd, felly fe wnaeth un arall ddilyniant
yn lle fy ail-holi ac yna gwneud atodiad. Wyddoch chi, felly ar
y cyfan, tro hwn yn unig mae pum gweithiwr cymdeithasol
wedi bod. Ni fu unrhyw gysondeb o gwbl.

Anwen: Yn amlwg dydw i ddim yn teimlo'n grac gyda fy
eiriolwr felly gallaf siarad â hi fel arfer ac mae hi wedyn yn
cyfleu fy marn; mae hi'n pontio'r bwlch ychydig.

Ni nododd rhai rhieni am newid sylweddol yn eu hagwedd
gyffredinol tuag at wasanaethau cymdeithasol. Er enghraifft,
disgrifiodd Anwen y berthynas anadferadwy gyda
gwasanaethau cymdeithasol:

Anwen: Mae’r difrod wedi’i wneud rhyngof i a gwasanaethau
cymdeithasol. Mae gen i ddiffyg ymddiriedaeth enfawr ohonyn
nhw ac ni allaf weld unrhyw ffordd yn ôl o hynny. Yn y
dechrau, efallai, rwy'n golygu, efallai pe bai gen i eiriolwr o'r
diwrnod cyntaf, ym efallai byddai hynny wedi gwneud
gwahaniaeth.

Mae myfyrdodau Anwen yn awgrymu cyfyngiadau ar faint o
welliant y gall eiriolwr ei wneud i'r berthynas rhwng y rhiant a'r
gweithiwr cymdeithasol, yn enwedig os yw'r eiriolwr wedi dod
yn rhan o'r broses ymwneud â gwaith cymdeithasol wedi i'r
broses gychwyn. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn cyflwyno
dadl dros ymyrryd yn gynnar â gwasanaethau eiriolaeth rhieni.
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Mae cwestiynau ynghylch pryd y mae gweithwyr cymdeithasol
yn teimlo y dylent wneud atgyfeiriadau ar gyfer rhieni ac a
ddylai rhieni gael eu hatgyfeirio dim ond os oes ganddynt
anghenion cymorth ychwanegol amlwg. Os yw gweithwyr
cymdeithasol ond yn annog atgyfeiriadau ar gyfer rhieni â
nodweddion penodol (materion iechyd meddwl, anableddau
dysgu, ac ati), yna mae posibilrwydd y bydd cyfleoedd yn cael
eu colli gyda rhieni nad yw gweithwyr cymdeithasol yn gweld yn
amlwg bod angen cefnogaeth eiriolwr arnynt.

Roedd Zara, a oedd â phroblemau sylfaenol gyda sut roedd
hi’n teimlo bod gweithwyr cymdeithasol yn gweithredu, yn
credu y dylai pob rhiant allu cael cymorth gan eiriolwr:

Zara: Felly ie, gwasanaethau eiriolaeth, byddwn yn eu heirioli
100%, wyddoch chi, yn eu hawgrymu i unrhyw un, unrhyw un
sy'n delio â gweithwyr cymdeithasol. Mae mor bwysig.

Nododd rhai rhieni welliant yn eu perthynas â gweithwyr
cymdeithasol, gan briodoli hyn i'r hyder yn eu gallu i gyfathrebu
a theimlo eu bod yn cael eu clywed gan weithwyr cymdeithasol.

Caroline: Ydw, rwy’n teimlo’n hyderus i siarad mwy.

Rhian: Maen nhw i weld yn gwrando mwy nawr bod gen i
eiriolwr.

Ffion: Mae eiriolwr wedi newid [fy mherthynas gyda
gwasanaethau cymdeithasol] oherwydd dysgais sut i fynegi fy
hun i [weithwyr] cymdeithasol a sut i'w eirio'n dwt.

Mae'r gwelliant yn y berthynas hon hefyd yn cysylltu'n ôl ag
ymchwil gan Brown (2006), sy'n awgrymu y gall gallu rhiant i
gyfathrebu'n effeithiol â gweithwyr cymdeithasol arwain at
ganlyniadau mwy cynhyrchiol a chadarnhaol. Soniodd rhai o’r
eiriolwyr hefyd am y berthynas well rhwng gweithwyr
cymdeithasol a rhieni yn ystod eu hymwneud â theuluoedd.

Myfyriodd rhai gweithwyr cymdeithasol ar y gwelliant yn eu
perthnasoedd â rhieni o ran cynhyrchiant yn ystod prosesau
amddiffyn plant:

Gweithiwr cymdeithasol 2: Felly, rwy'n credu ei fod yn ein
galluogi i weithio gyda [rhieni] yn fwy effeithiol hefyd, felly os
nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus yn dweud rhywbeth wrthym,
yna gallant ddweud wrthynt, yna gallant ei gyfleu'n ôl i ni. Mae
hynny'n hynod gadarnhaol mewn gwirionedd.

Gweithiwr cymdeithasol 1: Gallaf ddychmygu sut y gallai
pethau fod yn anodd neu y gallent fod yn wahanol pe na bai
gennyf yr eiriolwr sydd gennyf nawr. Rwy'n meddwl ei bod hi'n
glir iawn beth yw ei rôl hi. Rwy'n meddwl ei bod hi'n hynod
effeithiol yn ei chyfathrebu â nhw a mi.

Mae’r dyfyniadau hyn gan weithwyr cymdeithasol yn amlygu’r
effaith gadarnhaol y gall eiriolwr ei chael ar gefnogi eu
perthynas â rhieni. Gall eiriolwyr egluro ac ailadrodd
gwybodaeth bwysig i rieni, gan roi amser i rieni brosesu
materion a phryderon allweddol sydd gan weithwyr
cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae’r ffaith bod
eiriolwyr yn rhoi amser i rieni brosesu, neu gyfle i rannu
rhywbeth nad ydynt efallai’n teimlo’n gyfforddus yn ei rannu eto
gyda gweithiwr cymdeithasol, yn helpu i feithrin cyfathrebu mwy
effeithiol a chynhyrchiol rhwng pob parti. Yn gyffredinol, mae
gwella cyfathrebu rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol yn
helpu i feithrin ymddiriedaeth trwy gefnogi rhieni i fod yn fwy

agored a gonest. Mae hyn yn cyd-fynd ag ymchwil diweddar
tebyg a wnaed yn UDA (Lalayants et al 2017) ac mae’n
ganfyddiad dros dro cadarnhaol iawn.

Gwella dealltwriaeth rhieni o ddisgwyliadau
gweithwyr cymdeithasol o fewn prosesau
amddiffyn plant
Mae rhieni sy'n teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi yn ystod
ymglymiad gwaith cymdeithasol yn llai tebygol o ymgysylltu â
gweithwyr proffesiynol (Muench et al. 2016). Canfu adroddiad
diweddar a archwiliodd CPCs yn ystod pandemig COVID-19
(Nuffield Family Justice Observatory 2020), fod CPCs o bell yn
rhwystro ymgysylltiad rhieni ymhellach. Tynnodd yr adroddiad
sylw at y dieithrio a brofodd rhieni, yn enwedig pan nad
oeddent wedi cael y cyfle i siarad ag unrhyw un cyn i'r CPC
ddigwydd o bell. Soniodd y rhan fwyaf o’r rhieni y gwnaethom
gyfweld â nhw am well dealltwriaeth, ers cael eu cefnogi gan
eiriolwr, o ddisgwyliadau Awdurdod Lleol yn ystod ymglymiad
gwaith cymdeithasol.

Anwen: Lle bydd fy nghyfreithiwr yn rhoi gwybodaeth
gyfreithiol i mi, mae fy eiriolwr yn dda iawn gyda, ym, yr hyn y
gallaf ac na allaf ei wneud y tu allan i'r gyfraith. Felly, fel
gweithdrefnau cwyno a'r hyn y caniateir i mi ofyn amdano a
phethau efallai na fydd fy nghyfreithwyr yn delio â nhw. Mae hi
wedi rhoi cyngor da iawn ar hynny.

Ffion: Ydy, yn bendant, enghraifft yw pan fyddan nhw'n holi
am gysylltiad â thad y babi, a dwi'n cael dweud beth rydw i
eisiau digwydd, yn lle bod y gwasanaethau cymdeithasol yn
dewis.

Rebecca: Ydw, rwy'n teimlo'n llawer mwy hyderus ac ym, ie,
mae fel cael blanced gysur, wyddoch chi. Rwy'n teimlo fy mod
yn gallu siarad, achos fy mod yn gwybod fy hawliau a gwybod
llawer mwy ym, yn fanwl yn hytrach na dim ond meddwl yn ddu
a gwyn sef 'mae fy mhlant yn mynd i gael eu cymryd oddi
arnaf'. Roedd yn fwy, ie, felly fe helpodd hi'n aruthrol.

Bu'r rhieni a ddyfynnwyd uchod fyfyrio ar eu gwybodaeth well
am eu hawliau a sut mae deddfwriaeth yn gweithio'n ymarferol.
Mae sicrwydd a chefnogaeth eu heiriolwr i ddeall gwybodaeth
gymhleth yn galluogi rhieni i deimlo'n llai ofnus o'r broses
gwaith cymdeithasol ac yn lleihau ofnau a rennir, megis symud
plant o gartref teuluol.

Bu’r rhan fwyaf o eiriolwyr hefyd yn myfyrio ar y newid yn y
ffordd y mae rhiant yn deall cyfranogiad gwasanaethau
cymdeithasol:

Eiriolwr rhieni 5: Gall cael esboniad llawn o'r broses a
chyfrifoldeb y gweithiwr cymdeithasol weithiau helpu rhieni i
ddeall pam mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud y pethau
maen nhw'n eu gwneud.

Yn gyffredinol, gellir gweld bod eiriolwyr rhieni yn lleddfu'r
berthynas anodd i ryw raddau rhwng rhieni a gweithwyr
cymdeithasol, a'r system amddiffyn plant ehangach. Gall hyn
fod oherwydd eu rôl pontio; cyflafareddu rhwng y ddwy ochr i
wella perthnasoedd; neu'n syml eu gallu i egluro disgwyliadau
gweithwyr cymdeithasol o rieni. Beth bynnag fo'r mecanwaith,
mae'n ymddangos bod gan yr eiriolwyr y potensial i herio neu
leihau natur wrthwynebus y broses. Roedd hyn yn gyffredinol
yn cael ei weld yn gadarnhaol gan yr holl fudd-ddeiliaid.
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Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod symud i
gyfarfodydd lles plant ar-lein wedi bod yn heriol iawn i rieni, ac
maent yn eu cael hyd yn oed yn fwy anodd na chyfarfodydd
personol (Baginsky a Manthorpe 2020). Wrth i bolisi cyfnod
cloi’r DU newid, mae’r cyfarfodydd hyn hefyd yn debygol o
newid, felly byddwn yn ystyried hyn yn ein hymchwil barhaus.
Serch hynny, bydd nifer o'n canfyddiadau yn parhau'n ddilys y
tu hwnt i'r cyfnod hwn.

Mae'r adroddiad hefyd wedi tynnu sylw at rai heriau o ran
gweithredu mewn gwahanol ardaloedd yng Ngwent. Er
enghraifft, bu anawsterau gyda recriwtio staff a heriau o ran
sicrhau bod rhieni yn ymwybodol o wasanaeth eiriolaeth rhieni
NYAS Cymru. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos yn ddibynnol
iawn ar wybodaeth gweithwyr cymdeithasol unigol o'r
gwasanaeth a bod yn gefnogol i'w nodau ac amcanion.
Byddai’n fuddiol i NYAS Cymru ac Awdurdodau Lleol
gydweithio i ystyried ffyrdd eraill o sicrhau bod pob rhiant sy’n
agored i ofal cymdeithasol plant yn ymwybodol o’r gwasanaeth
eiriolaeth rhieni a’i fanteision posibl.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae ein canfyddiadau cychwynnol
yn galonogol iawn. Mae'r data ansoddol a gynhyrchwyd hyd yn
hyn yn cynnwys nifer o enghreifftiau gan rieni o sut mae'r
gwasanaeth eiriolaeth rhieni wedi eu helpu i ddeall
gwasanaethau plant yn well a sut mae eiriolwyr wedi helpu i roi
llais mwy ystyrlon i rieni mewn fforymau gwneud
penderfyniadau megis CPCs. Mae’r themâu sy’n dod i’r amlwg
wedi dechrau datgelu elfennau allweddol (mecanweithiau o
bosibl) sydd â’r potensial i gefnogi darpariaeth gwasanaethau:

Ymddiriedaeth - Mae canfyddiadau ymhlith rhieni,
eiriolwyr rhieni a gweithwyr cymdeithasol o'i gilydd yn datgelu
rhwydwaith cymhleth o ymddiriedaeth, gydag elfennau
cadarnhaol a negyddol. Mae ein hymchwil yn awgrymu y gall
eiriolaeth rhieni wella perthnasoedd rhwng gweithwyr
cymdeithasol a rhieni a chynyddu’r ymddiriedaeth sydd
ganddynt yn ei gilydd. Bydd yr astudiaeth ehangach yn
archwilio hyn yn fanylach i nodi ffactorau gweithredu sy'n
cynyddu ymddiriedaeth ymhlith budd-ddeiliaid.

Cyfathrebu - Gwelliant rhwng gweithwyr
cymdeithasol a rhieni pan oedd eiriolwyr rhieni yn gysylltiedig.
Mae ein hymchwil yn awgrymu y gall eiriolwyr rhieni gefnogi
rhieni i gael gwell dealltwriaeth o jargon sy’n ymwneud â
gwaith cymdeithasol a’u grymuso i lywio tirwedd a therminoleg
gymhleth gwasanaethau amddiffyn plant yn fwy hyderus.

Cynhwysiant - Mae lle i eiriolwyr rhieni gefnogi
cynnwys rhieni yn well wrth wneud penderfyniadau. Gall hyn
amrywio o fanylion bach, megis cael camerâu gweithwyr
proffesiynol ymlaen yn ystod cyfarfodydd ar-lein i faterion
ehangach, megis sicrhau bod gan weithwyr cymdeithasol a
rhieni ddealltwriaeth well o safbwyntiau ei gilydd. Mae hyn yn

cysylltu â’r pwynt a wnaed am ymddiriedaeth uchod, mae
tystiolaeth gynnar yn awgrymu y gall eiriolwyr rhieni fod yn
bont rhwng gweithwyr cymdeithasol a rhieni.

Gan dalu sylw i arlliwiau pob thema a’r ffactorau cyd-destunol
sy’n effeithio ar y rhain, rydym wedi dechrau nodi
mecanweithiau sy’n sail i weithredu mentrau eiriolaeth rhieni
yn llwyddiannus a’r amgylchiadau sy’n galluogi’r rhain i
weithio’n effeithiol.

Hyd yma, mae eiriolwyr rhieni NYAS Cymru wedi gweithio
gyda 973 o rieni ledled Gwent gyfan. O fewn y camau cynnar
hyn o’r astudiaeth, rydym eisoes wedi gallu nodi rhai themâu
addawol o’n cyfweliadau a’n harolygon gyda rhieni a gweithwyr
proffesiynol. Mae'r ymchwil yn awgrymu bod eiriolwyr rhieni yn
cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd rhieni i chwarae rhan fwy
ystyrlon wrth wneud penderfyniadau gyda gweithwyr
cymdeithasol.

Bydd cam nesaf yr ymchwil yn cynnwys cyfweliadau pellach
gyda rhieni, gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr ac eiriolwyr
rhieni fel y gallwn ddatblygu, deall a phrofi'r themâu sy'n dod i'r
amlwg yn fanylach. Rydym hefyd yn bwriadu cyfweld â rhieni
sydd wedi cael cymorth gan eiriolwyr rhieni yn y gorffennol ac
nad oes angen cymorth gan NYAS Cymru arnynt bellach, gan
ein galluogi i ystyried effaith hirdymor y gwasanaeth.

Yn 2022, rydym hefyd yn bwriadu arsylwi cyfarfodydd lles plant
y mae eiriolwyr rhieni yn eu mynychu; bydd hyn yn ein galluogi
i ystyried yr effaith y maent yn ei chael ar y ddeinameg rhwng
gweithwyr cymdeithasol a rhieni ac a oes gan rieni, o
ganlyniad i'w presenoldeb, rôl fwy ystyrlon mewn gwneud
penderfyniadau. Bydd y dull ethnograffig hwn yn ein helpu i
goladu data cyfoethog wrth i sefyllfaoedd godi a bydd yn rhoi
mwy o fewnwelediad i sut mae eiriolaeth rhieni yn cyd-fynd â
gwaith cymdeithasol amddiffyn plant o safbwynt rhieni,
gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr. Rydym hefyd yn awyddus i
weithio gydag uwch reolwyr NYAS Cymru ac Awdurdodau
Lleol i ystyried ffyrdd y gellir codi ymwybyddiaeth o
wasanaethau Eiriolaeth Rhieni NYAS Cymru ymhlith rhieni a
gweithwyr cymdeithasol/gweithwyr proffesiynol ledled Gwent
gyfan.

Yn olaf, bwriadwn ddechrau lledaenu’r canfyddiadau cynnar
hyn o’n hymchwil i weithwyr cymdeithasol, rheolwyr, rhieni,
eiriolwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ledled Gwent gyfan, fel
eu bod yn fwy ymwybodol o fanteision posibl eiriolaeth rhieni.
Dylai hyn unwaith eto helpu gyda chynnydd yn y nifer sy'n
manteisio ar wasanaethau eiriolaeth rhieni ledled Gwent gyfan.

NYAS Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i
rannu'r canfyddiadau hyn a chynyddu datblygiad eiriolaeth
rhieni yng Nghymru fel bod pob rhiant yn rhan o brosesau
gwneud penderfyniadau ynghylch lles eu plentyn.

Dechreuon ni’r adroddiad ymchwil cychwynnol ym mis Mawrth 2021 yn ystod pandemig COVID-19, pan oedd y
gwasanaeth yn gweithio mewn amgylchiadau heriol iawn. Er ein bod yn cydnabod bod hon yn broblem fyd-
eang, cynhaliwyd ein hymchwil cychwynnol ar adeg pan gynhaliwyd llawer o gyfarfodydd ar-lein, sydd â
goblygiadau o ran cyfathrebu ac ymddiriedaeth rhwng rhieni, eiriolwyr a gweithwyr cymdeithasol.

Casgliadau
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