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Mae Breakthro’ Caerfyrddin (Breakthro’) yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestru.
518918), sy’n darparu clybiau Sadwrn, cynlluniau chwarae gwyliau a chyfnodau
seibiant penwythnos ar gyfer plant sydd a nawsterau dysgu difrifol. Mae
hwnyncynnigseibiantirieni a brodyr a chwiorydd y plant hyn.
Caiff yr elusen ei rheoli gan bwyllgor gweithredol, sy’n cyfarfodyn fisol i drafod a
blaenoriaethu unrhyw faterion sy’n cael eu codi yn nhrefn rhedeg Breakthro’ o ddydd
i ddydd.
Mae Breakthro’ yn darparu gofal o’r fath i blant rhwng 4 ac 19 oed ac yn anelu at
ofalu am tua 10 plentyn fesul unrhyw sesiwn. Caiff y plant eu cyfeirio at Breakthro’
gan y Tîm Anableddau, gan y bydd antynasesu pa un a’i oes angen ein
gwasanaethau ar eich plentyn.
Mae’r Tîm Anableddau Plant wedi eu lleoli yn: Llawr Gwaelod, Adeilad Santes Ann,
Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB. Rhiff fôn 01267 246400
neu cysylltwch yn union gyrchol â Emyr Beynon (Cydlynydd Prosiect) Breakthro’ ar
07772078634 os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch.
Caiff gofal seibiant ein eilltuo ar gyfer plant sydd ag anawsterau dysgu difrifol ac nid
yw polisi Breakthro’ yn ein galluogi i ddarparu gofal seibiant i blant sydd heb
anawsterau o’r fath, gan y byddai hynyn sicr o leihau ansawdd ac effaith y gofal a
ddarperir.
Pan fydd hi’n ofynnol, rhoddir gofal i blant ar sail un i un ac weithiau ar sail dau i un.
Rhoddir hyfforddiant parhaus o safon uchel i bob aelod o staff.
Cyfathrebir trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg a gwneir darpariaeth ar gyfer
cyfathrebu trwy iaith ar wyddolle y bo’n briodol.Gwneir pob ymdrech i ddarparu ar
gyfer anghenion plant sy’n siarad iaith arall petai sefyllfa o’r fath yn codi.
Caiff plant eu cyfeirio at Breakthro' Caerfyrddin, gan Dîm Cynnal y Teulu yng
Nghaerfyrddin, fel rhai sydd ag angen gwirioneddol o’r gwasanaethau sydd gennym
i’wcynnig.
Ein bwriad yw rhoi hwyl a sbri, boddhad a gweithgareddau hamdden dan
oruchwyliaeth i’r plant, traeu bod yn ei ngofal, yn ogystal â rhyn gweithio gyda phlant

eraill a gwirfoddolwyr.Yn ogystal â gweithgareddau dan do, mae yna ardal chwarae
gaeedig ar gael y tuallan ermwyn cynnal gweithgareddau garddio ac eraill yno.
Cynhelir teithiau cyson trwy gydol cyfnod y plant gyda ni a hynny yn ein cerbyd a
ddasedig arbennig.
Anog ir rhieni i gadw cysylltiadau agos gyda Breakthro’ trwy ddefnydd llyfrau cyswllt
a sgyrsiau cyson trwy’r rheolwr a’r arweinydd chwarae.
Anelwn at ddarparu’r lleiaf swm o’r isodi bob plentyn:
a)
b)
c)
d)

1 Clwb dydd Sadwrn y mis
1 diwrnod o Gynllun Chwarae yn ystod gwyliau ysgol, gan eithrio’r Nadolig.
1 penwythnos i ffwrdd bob blwyddyn (ynddibynnol ar gyllid)
1 trip teulu bob blwyddyn (ynddibynnolargyllid)

Mae Clybiau dydd Sadwrn a Chynlluniau Chwarae yn £15 y sesiwn gan ddechrau
am 9:30yb a gorffen am 3:30yp. Ceir pedwar math o grŵpiau gwahanol ar gyfer plant
sydd ag amrywiaeth o anawsterau. Os dych yn rhiant sengl sy’n gweithio o leiaf 16
awr yr wythnos neu’n un o bâ rlle mae’r ddau yngweithio o leiaf 16 awr yr wythnos, â
phlant yn byw gyda chi, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gostau gofal plant trwy’r
credyd trethgwaith. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Canolfan Waith neu
Asiantaeth Budd-daliadau lleol neu ymwelwch â gwefan HM Revenue. Rhif Cyswllt
0345 300 3900.
Caiff pob aelod o staff a gwirfoddolwyr sydd mewn cysylltiad â phlant hyfforddiant
digonol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau i’r safon ofynnol. Mae gan
pob aelod o staff a gwirfoddowlwyr tystysgrif dros eddol dwys .
Ynystod 2019 ac 2020 rydym wedi bod yn digon ffodus i medru gweud sawl newid i’r
gwasanaeth rydym yn ei gynnig.Rydym wedi ail newyd duein ystafelloedd synhwyrau
ac chwarae medal, wedi prynnu bws mini newydd ac wedi gosod maes chwarae
newydd. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn medru cynnig pob gyfle I pob unigolyn sydd
yn mynychu Breakthro.
Mae polisi Breakthro’ yn sicrhau bod y rhieni yn derbyn y newyddion diweddaraf a’r
digwyddiadau sy’n effeithio ar ddefnydd eu plant o’r gwasanaethau, a gwneir hyn
trwy gyfrwng llyfr cyswllt y plentyn, y wefan (www.carmarthen-breakthro.co.uk) neu
ffurf fwy uniongyrchol o gysylltu.
Caiff digwyddiadau a manylion teithiau, o fis i fis, sy’n bosibl o newid mewn
gohebiaeth i rieni, ac mae croeso iddynt gysylltu â Breakthro’ unrhyw bryd i ofyn
cwestiynau neu wneud cais am wybodaeth.

Mae polisïauargaelargais.

