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Ynglŷn ag Afasic Cymru
Afasic yw elusen y DU sy’n cynrychioli plant a phobl ifainc ag anghenion lleferydd,
iaith a chyfathrebu, sy’n gweithio er mwyn eu cynnwys yn y gymdeithas ac yn
cefnogi eu rhieni a’u gofalwyr.
Mae Afasic yn fudiad o aelodau oedd yn dathlu ei ben-blwydd yn bum mlynedd a
deugain y llynedd. Mae ein haelodau yn cynnwys rhieni, pobl ifainc sydd ag
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, pobl broffesiynol a rhai eraill sy’n ein
cefnogi. Lansiwyd Afasic Cymru mewn ymateb i ddatganoli ac yn ddiweddar fe
ddathlodd ei ddegfed pen-blwydd.
Ein gweledigaeth yw cymdeithas sy’n derbyn ‘cyfathrebu’ fel hawl dynol sylfaenol a
ble mae pob plentyn a pherson ifanc hyd at 25 mlwydd oed, sydd ag anghenion
lleferydd, iaith a chyfathrebu, yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w galluogi
i gyrraedd eu potensial a chyfranogi’n llawn o fewn y potensial hwnnw.

Gwybodaeth am anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLCN)
Mae lleferydd, iaith a chyfathrebu yn fedrau bywyd hanfodol. Mae medrau lleferydd,
iaith a chyfathrebu wrth wraidd llythrennedd, dysgu mewn ysgol a choleg,
cymdeithasu a gwneud ffrindiau ac yn dyngedfennol ar gyfer gobaith am waith a
deall a rheoli emosiynau a theimladau.
Mae llawer o blant a phobl ifainc yn brwydro i gyfathrebu. Dim ond am gyfnod byr y
mae rhai o’u hanghenion cyfathrebu yn para ond mae rhai eraill yn fwy parhaol. Mae
astudiaethau ledled y DU wedi dangos bod gan oddeutu 10% o’r cyfan oll o blant
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaol a all ymddangos fel anhawster
mwyaf y plentyn neu gall fod yn gysylltiedig â chyflyrau eraill megis awtistiaeth.
Efallai y bydd y plentyn neu berson ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a
chyfathrebu:
 yn cael anhawster i ddeall iaith
 yn cael anhawster i ddysgu a chofio geiriau, a rhoi geiriau gyda’i gilydd i
wneud brawddegau
 yn cael anhawster yn llefaru’n glir
 yn cael anhawster yn defnyddio iaith yn briodol o fewn ei chyd-destun.
Efallai y bydd gan blant neu bobl ifainc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu
rai neu bob un o’r anawsterau uchod; mae pob person yn wahanol.
Gall anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLCN) fod yn anodd sylwi arnynt. Mae
hyn yn meddwl y gall pobl weld plant neu bobl ifainc yn brwydro i ddarllen, yn
dangos ymddygiad gwael, neu’n cael anhawster dysgu neu gymdeithasu â phobl
eraill yn lle anawsterau cyfathrebu. Gall rhai plant a phobl ifainc fynd yn dawedog
neu’n unig.
Efallai na ddaw anghenion iaith a chyfathrebu i’r amlwg nes byddant yn yr ysgol
uwchradd gyda’i ofynion cynyddol cymdeithasol ac academaidd. Mewn rhai pobl
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ifainc, ymddengys bod eu hanawsterau yn cael eu datrys yn ystod yr ysgol gynradd,
dim ond i ailymddangos yn yr ysgol uwchradd.
Mae astudiaethau yng Nghymru, ar draws y DU ac yn rhyngwladol wedi dangos bod
gan dros 60% o bobl ifainc yn y system cyfiawnder ieuenctid anghenion lleferydd,
iaith a chyfathrebu.
Cwestiynau
Cwestiwn 1 – Ydych chi’n cyd-fynd â swyddogaethau Partneriaethau Adfer ac
Ailsefydlu Rhanbarthol; pa swyddogaethau, os oes unrhyw rai, a ddylai gael eu
hychwanegu neu eu tynnu i ffwrdd?
Ydw

Nac ydw

Ddim yn siwr

Sylwadau
Os bwriad allweddol y partneriaethau Adfer ac Ailsefydlu Rhanbarthol yw sicrhau
bod y bobl ifainc a enwir fel rhai sydd mewn mwyaf o berygl yn cael cefnogaeth
effeithiol, y mae’n rhyfedd nad yw’r cysylltau y gwyddir amdanynt ac y mae
tystiolaeth amdanynt rhwng anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLCN) ag
ymddygiadau tramgwyddus ddim hyd yn oed yn cael eu crybwyll yn y ddogfen
ymgynghori hon.
Gellir dadlau mai’r pryder mwyaf yw’r canran uchel o blant a phobl ifainc sydd ag
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu heb eu darganfod (fel y mae’r ymchwil yn ein
hatgoffa dro ar ôl tro) o fewn y system cyfiawnder i’r ifainc. Mae’r plant a’r bobl ifainc
hyn yn cael eu cynrychioli ar draws y dosbarthau o atgyfeiriadau at y Gwasanaethau
Cymdeithasol, y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a‘r Anghenion Addysgol Arbennig.
Y modd y mae person ifanc yn gallu deall, gwrando, cofio, egluro a defnyddio iaith i
roi pethau mewn trefn, i resymu a rhyngweithio...mae’r medrau hyn yn hanfodol er
mwyn bod yn rhan o’r cynllunio ar eu cyfer....ac ar gyfer defnyddio’r gwasanaethau a
all rwystro iddynt aildroseddu.
Gallai gallu partneriaeth, sydd ag arweiniad rhanbarthol, i werthfawrogi hyn wella
cyrhaeddiad y nodau a amlygir yn 4.2, yn enwedig adnabod yr anghenion cefnogi a
darparu ar eu cyfer.
Cwestiwn 2 – Ydych chi’n cytuno ag enwi’r gweithiwr proffesiynol arweiniol; os
ydych, pwy sy wedi ei leoli orau i fynd i’r afael â’r rôl hon?
Ydw

Nac ydw

Ddim yn siwr

Sylwadau
Yn ogystal â dull cyfannol, mae’n rhaid i weithiwr proffesiynol arweiniol gael
dealltwriaeth glir a gwybodaeth am anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu fel maes
craidd mewn perthynas â Chyfiawnder i Ieuenctid trwy hyfforddiant priodol.
Ar ben hyn, dangosodd ymchwil gan Gwenan Roberts bod y Gwasanaeth Troseddau
Ieuenctid yn fwy tebygol o gael hyfforddiant lleferydd, iaith a chyfathrebu os bydd
Afasic Cymru, Rhif Elusen Gofrestredig 1045617

therapydd iaith a lleferydd cyflogedig yn y fan a’r lle.
Cwestiwn 3 – Pwy ddylai fod yn aelod o Bartneriaethau Ailintegreiddio ac Ailsefydlu
Rhanbarthol?
Sylwadau
Mae ar bartneriaethau’r Ailintegreiddio ac Ailsefydlu Rhanbarthol angen
cynrhychiolydd sydd â gwybodaeth a medrusrwydd penodol mewn iaith a lleferydd.
Mae dealltwriaeth ddiamheuol o iaith, lleferydd a chyfathrebu fel rhan greiddiol o’r
gwaith a’r gallu i adnabod arwyddion, cymhleth weithiau, o’r anghenion hyn, yn
hanfodol ar gyfer darparu’r gefnogaeth gywir er mwyn ailingtegreiddio ac ailsefydlu
person ifanc yn effeithiol.
Er bod Iechyd yn gallu cael ei gynrychioli fel mater o drefn mewn partneriaeth o’r
fath, nid yw gweithiwr proffesiynol ym myd Iechyd o ddisgyblaeth arall megis nyrs
Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifainc neu ymarferydd iechyd cyffredinol
yn debygol o gael yr wybodaeth arbenigol sydd ei hangen nac o bosibl yr awdurdod i
hwyluso mynediad at wasanaeth therapi iaith a lleferydd.
Cwestiwn 4 – A ddylai’r Bartneriaeth fod yn grŵp annibynnol neu’n rhan o grŵp
rhanbarthol sy’n bodoli eisoes; os yw’n grŵp sy’n bodoli eisoes pa un/rhai fyddai’n
fwyaf priodol?
Dylai

Na ddylai

Ddim yn siŵr

Sylwadau
Dylai’r bartneriaeth fod mewn cysylltiad agos â’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, â’r
gallu i gymryd penderfyniadau strategol sydd eu hangen i ‘ryddhau’ y materion
ymarferol a bod mewn cysylltiad â lefelau strategol cenedlaethol uwch.
Cwestiwn 5 – Ydych chi’n cytuno y dylai trothwy fod ar gyfer atgyfeirio pobl ifainc at y
Bartneriaeth Ailintegreiddio ac Ailsefydlu Rhanbarthol?
Ydw

Nac ydw

Ddim yn siŵr

Sylwadau
Dylai trothwy fod yn gysylltiedig ag asesiad cyfannol o berygl ac anghenion y
plentyn/person ifanc fel bo gofal cydweithrediadol yn (neu’n para i fod) hawdd cael
gafael arno er mwyn mwyhau effeithiolrwydd trawsnewid. Mae anghenion lleferydd,
iaith a chyfathrebu yn debygol o ffurfio rhan o’r cyflwyniad cymhleth y cyfeirir ato yn
yr ymgynghoriad a dylai fod yn rhan greiddiol o’r trothwy a gwaith y bartneriaeth.
Cwestiwn 6 – Os felly, beth rydych chi’n meddwl yw’r trothwy mwyaf priodol?
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Sylwadau
Gweler uchod.
Cwestiwn 7 – Pa gefnogaeth ddylid ei ddarparu ar gyfer pobl ifainc yn y ddalfa i
sicrhau eu bod yn cael eu hailsefydlu yn effeithiol?
Sylwadau
Dylai profion i ganfod anghenion iaith a lleferydd fod yn ddiymdroi ac yn rhan arferol
o asesiad. Mae ymrwymiad amserol therapydd iaith a lleferydd i berson ifanc sydd
ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu alluogi mynediad at ymyriadau a budd o’r
ymyriadau hynny o fewn y ddalfa, sydd yn aml iawn yn seiliedig ar siarad. Mae’r
ymchwil yn ddigamsyniol.
Dylai holl staff sy’n cymryd rhan yng ngofal pobl ifainc yn y ddalfa a thrwy gydol
ailsefydlu gael hyfforddiant anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu rheolaidd fel rhan
annatod.
Cwestiwn 8 – Ydych chi’n cytuno y dylai cefnogaeth wirfoddol gael ei darparu ar
gyfer pobl ifainc y tu hwnt i ddiwedd unrhyw ddedfryd statudol?
Ydw

Nac ydw

Ddim yn siwr

Sylwadau
Yn bendant! Mae pobl ifainc o fewn y system cyfiawnder i ieuenctid sydd ag
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn dal i fod angen cefnogaeth (efallai fel
rhan o ryw fath o adroddiad) unwaith y maent wedi cwblhau eu gorchmynion er
mwyn helpu i’w rhwystro rhag dychwelyd i’r system.
Pan fydd gan blentyn/person ifanc anghenion therapi iaith a lleferydd, mae angen
archwilio amrywiadau lleol mewn darparu gwasanaeth y tu allan i Wasanaeth
Troseddau Ieuenctid yn iawn mewn perthynas â’r anghenion hynny. Er enghraifft,
nid yw rhai ardaloedd yng Nghymru yn cynnig gwasanaeth ‘prif ffrwd’ oedran
uwchradd mewn therapi iaith a lleferydd.
Efallai nad oes gan wasanaethau ‘prif ffrwd’ lleol yr adnoddau a’r/neu’r dulliau
gweithredu wedi’u haddasu’n briodol. Mae angen ar i bob asiantaeth a rhwydwaith
cefnogi sy’n cymryd rhan fod yn ymwybodol o anghenion cyfathrebu person ifanc,
sydd o bosibl yn barhaus, a bod â’r gallu i roi cefnogaeth ar gyfer yr anghenion
hynny. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer ailsefydlu llwyddiannus.
Cwestiwn 9 – Pa gefnogaeth ddylid ei ddarparu ac am ba hyd?
Sylwadau
Gweler uchod.

Cwestiynau ychwanegol
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Cwestiwn 10 – Sut dylen ni fonitro effeithiolrwydd y Ddeddf newydd?
Sylwadau
Trwy adborth gan y gwasanaethau cydweithrediadol sy’n cael eu cynnig ar lawr
gwlad! Mae ar ganlyniadau mwy esmwyth angen monitro gofalus hefyd.
Cwestiwn 11 – Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar yr Asesiad Effaith
Rheoleiddiol?
Oes

Nac oes

Ddim yn siwr

Sylwadau

Atodol – Rydym ni wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi
unrhyw faterion perthnasol nad ydym wedi cyfeirio atynt yn benodol, a wnewch chi
ddefnyddio’r lle gwag hwn i’w crybwyll:
Sylwadau
Mae angen ar i rôl rwystro gael ei hystyried yn fwy trwyadl. Pan fo trefniadau
ariannu yn caniatáu, dylai therapyddion iaith a lleferydd sy’n gweithio yng
Ngwasanaeth Troseddau Ieuenctid yng Nghymru weithio o fewn y rôl hon am o leiaf
draean o’u hamser. Mae hyn yn rhan dyngedfennol o’u gwaith. Nid oes angen ar i
bobl ifainc droseddu i gael eu cefnogaeth ac mae’r tîm cyfan yn elwa o’u
gwybodaeth arbenigol. Gall eu rôl amgynnwys asesu, hyfforddiant, cyngor ar y
ddarpariaeth o adnoddau hawdd eu defnyddio, argymhellion wedi eu seilio ar
strategaeth a gwaith uniongyrchol ar y cyd i gefnogi’r bobl ifainc hynny sydd mewn
perygl o droseddu a/neu aildroseddu.
Tra ydym yn credu y dylai therapyddion iaith a lleferydd fod yn rhan greiddiol o
Wasanaeth Troseddau Ieuenctid, mae angen mynd i’r afael ar fyrder â’r ddarpariaeth
uwchradd ar gyfer plant a phobl ifainc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu,
sy’n brin ei adnoddau’n barhaol. Mae pobl ifainc yn parhau i ddatblygu eu
hangenion iaith a lleferydd trwy gydol eu llencyndod. Mae’r anawsterau hyn yn
effeithio ar eu haddysg, eu cyraeddiadau, eu hiechyd meddwl a’u cyfleoedd mewn
bywyd. O ran cyfiawnder i’r ifainc, gallai gwell darpariaeth yn yr ysgol uwchradd
helpu i gefnogi rhwystro ac ailsefydlu llwyddiannus.
Diolch am gymryd o’ch amser i adael i ni gael eich barn. Nid ydym yn bwriadu
cydnabod ymatebion unigol oni fyddwch yn rhoi ‘x’ yn y blwch isod.
 A wnewch chi gydnabod yr ateb hwn
Bydd ymatebion i ymgynghoriadau yn debygol o gael eu gwneud
yn gyhoeddus, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os hoffech
i’ch ymateb aros yn anhysbys, ticiwch yma:
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