
Awgrymiadau defnyddiol:

Os yw’r myfyriwr mewn neuadd, 
cysylltwch â’r Uwch Warden bob tro

Gofynnwch i’r myfyriwr a ydyw wedi gweld 
Ymarferydd Iechyd Meddwl o’r blaen ac, 
os oes ganddo/ganddi gynllun gweithredu 
mewn argyfwng neu rifau cyswllt

Gofynnwch i’r myfyriwr a ydyw 
am i rywun gysylltu â’r teulu.

Neuaddau?

Cymorth proffesiynol?

Teulu?

I gael cyngor ar frys cysylltwch â:
Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i 
Oriau Arferol: 0300 1235566
Swyddog ar Ddyletswydd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol: 01248 353551
Galw Iechyd Cymru (NHS Direct):
0845 4647

Os yw’r sefyllfa’n gwaethygu
Diogelwch y Brifysgol
3475 / 2795

Hysbyswch:

Cysylltwch â:

Rheolwr ar 
Ddyletswydd  

Goruchwyliwr 
Diogelwch

Ffôn 999
galw am ambiwlans 

Pa strategaethau y mae’r myfyriwr 
yn eu gweld yn ddefnyddiol fel rheol? 

Atgoffwch y myfyriwr i edrych 
ar ôl ei les/lles corfforol.

Anogwch y myfyriwr i fynd at 
fathau eraill o gefnogaeth.

Holwch am hunan-ofal  

Atgoffwch

Anogwch

Oes
Oes angen delio â’r broblem ar frys?
Ydych yn credu bod :

y myfyriwr o bosib 
yn risg difrifol 
iddo ef/iddi hi ei 
hun neu i eraill

perygl y bydd 
y myfyriwr yn 
gwneud amdano/
amdani ei hun.

Holwch

Argyfwng Iechyd Meddwl
Gyda’r nos/ yn ystod y nos/ Dros y penwythnos

Nodyn am 
gyfrinachedd:

Gofyn caniatâd  
Cyn holi rhywun am les 
myfyriwr, dylid gofyn 
caniatâd y myfyriwr 
os yn bosib.

Gwrthodwyd caniatâd
Os yw’r myfyriwr yn gwrthod caniatâd ond 
eich bod o’r farn bod eu diogelwch nhw neu 
ddiogelwch eraill mewn perygl dylech rannu’r 
wybodaeth hon fel ‘dyletswydd gofal’.

Cyngor cychwynnol
Gallwch geisio cyngor i ddechrau 
heb dorri cyfrinachedd, trwy beidio 
â datgelu pwy yw’r myfyriwr.

Torri cyfrinachedd  
Os ydych yn credu y dylid torri 
cyfrinachedd, ewch at reolwr 
llinell yn gyntaf, lle bo’n bosibl.

Rhannu gwybodaeth
Dylid rhannu gwybodaeth ysgrifenedig 
ac ar lafar ar sail ‘angen gwybod’.

Y diwrnod canlynol 
dylech roi gwybod i un 
neu fwy o’r canlynol:

Rheolwr llinell
Cynghorwr Iechyd Meddwl:
01248 388649
01248 388285
Gwasanaethau Myfyrwyr:
01248 382024

Gwrandewch
Gwrandewch ar 
bryderon y myfyriwr

Siaradwch
Siaradwch yn araf 
ac yn ddigynnwrf

Cynghorwch
Cynigiwch gyngor 
ymarferol os yw’n briodol

Cofnodwch
Cadwch gofnod 
o’r prif faterion

Cyfathrebwch 
Siaradwch gyda’ch 
rheolwr llinell neu’r uwch 
warden, lle bo’n bosib

Cysurwch
Cysurwch ef neu hi
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Oes yna gynorthwywr cymorth cyntaf 
wedi’i hyfforddi ar gael? 

Cynorthwywr Cymorth Cyntaf 
Iechyd Meddwl? 

Nacoes


