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Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
County Borough Council 

 Cais Diet Arbennig ar gyfer diet a ragnodwyd yn feddygol   

Gofynnir i chi lenwi’r ffurflen hon os yw’ch plant angen diet a ragnodwyd yn feddygol. Mae angen i riant/gwarcheidwad y 

plentyn lenwi Adran A. Mae angen i weithiwr meddygol proffesiynol lenwi Adran B. 

I warchod iechyd eich plentyn, gofynnir i chi barhau i gyflenwi cinio pecyn nes bydd bwydlen wedi ei threfnu ac y cadarnhawyd 

dyddiad dechrau gyda’r tîm arlwyo (gofynnir i chi ganiatáu hyd at dair wythnos i drefnu’r fwydlen). 

ADRAN A – I GAEL EI LLENWI GAN RIANT/GWARCHEIDWAD 

  

Byddai’n helpu pe byddai gegin lun o’ch plentyn er mwyn ei (h)adnabod. Gofynnir i chi roi ffotograff 

cyfredol o’r plentyn ar gyfer y tîm arlwyo ysgol. 

 

Manylion y plentyn  

Enw llawn:                                                                                          Dyddiad geni: 

Ysgol: 

Manylion alergedd/anoddefgarwch/cyflwr meddygol (yn cynnwys disgrifiad byr o’r symptomau): 

 

 

 

Nodwch y fwydlen sydd ei hangen*: 

Dim glwten  Dim cnau  

Dim wyau  Dim cnau daear  

Dim pysgod  Dim soya  

Dim llaeth  Diabetig (cyfrif carbohydradau)  

Diagnosis anhwylder bwyta  Diagnosis Awtistiaeth  

Bwydydd eraill* 
 
 
 

*ni fedrir darparu ar gyfer alergedd neu anoddefgarwch a gafodd eu diagnosio gennych chi eich hunan a 

dewisiadau bwyd personol. 
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ADRAN B – I’W LLENWI GAN WEITHIWR MEDDYGOL PROFFESIYNOL (e.e. Meddyg Teulu, Dietegydd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofynnir i chi lenwi dwy ochr y ffurflen a’i e-bostio i’r cyfeiriad a roddir islaw: Drwy e-bost i: 
specialdiets@blaenau-gwent.gov.uk 

Mae’r ddogfen hon yn gyfrinachol a chaiff ei chadw’n ddiogel. Ni chaiff yr wybodaeth ei rhannu gydag unrhyw 

sefydliad arall a dim ond ar gyfer diben darparu prydau bwyd i blant gyda gofynion dietegol arbennig y caiff ei 

defnyddio. Cedwir copi o fwydlen a ffotograff cyfredol eich plentyn yng nghegin yr ysgol. 

Gofynnir i chi nodi y gwneir darpariaeth wahanol ar gyfer dietau arbennig mewn Ysgolion Uwchradd. 

Cysylltwch â’r Swyddfa Ganolog drwy e-bost i gael manylion pellach cyn i’ch plentyn ddechrau mewn Ysgol 

Uwchradd neu os yw’ch plentyn yn newid Ysgol Gynradd. 

specialdiets@blaenau-gwent.gov.uk 

Manylion y rhiant/gwarcheidwad 

Enw:                                                                           Perthynas i’r disgybl: 

Cyfeiriad cyswllt: 

 

Cyswllt ffôn:                                                             Cyfeiriad E-bost: 

 
Gofynnir i chi gadarnhau os cytunwch i’n Dietegydd Arlwyo drafod alergedd/cyflwr meddygol a ddiagnoswyd gyda 

gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, fel sydd angen, drwy lofnodi isod. 

…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 
Gofynnir i chi nodi na fedrwn brosesu’r ffurflen hon neu ddarparu bwydlen heb gefnogaeth tîm 

iechyd y plentyn. Gofynnwch i feddyg teulu/dietegydd/gweithiwr iechyd proffesiynol eich 

plentyn lofnodi lle dangosir islaw neu roi llythyr diweddar yn cadarnhau’r diagnosis a’r diet sydd 

ei hangen.  

Atgyfeiriad meddygol 

Gallaf gadarnhau fod angen i’r plentyn yma eithrio’r bwydydd a nodir uchod. 

Mae hyn oherwydd ..……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Enw’r Dietegydd/Meddyg: ……………………………………………………………………………………… 

Practis/Meddygfa/Ysbyty: ……………………………………………………………………………………………. 

Unrhyw eglurhad/manylion pellach ar y gofyniad dietegol arbennig 

 

Llofnod gweithiwr meddygol proffesiynol………………………………………………………………………… 

(os nad ydych yn anfon llythyr diweddar) 
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