
Datganiad Blynyddol 2019/2020

Adran Proffil y Sefydliad

Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymwneud â gwybodaeth sydd gan AGC am y darparwr hwn ar 31 Mawrth 2020.

Mae'r adran hon wedi'i chwblhau i chi. Nid oes unrhyw gamau gweithredu i'w cwblhau.

Enw'r darparwr 1st Enable LTD

Cofrestrwyd y darparwr ar 18/09/2018

Y gwasanaethau rheoleiddiedig a gyflawnwyd gan y darparwr hwn oedd:

1st Enable North Wales Service

Math o wasanaeth: Gwasanaeth cymorth cartref
Y math o ofal: Dim
Uchafswm y lleoedd: 0
Unigolion Cyfrifol: Sarah Dawson
Ardal Gweithredu: Gogledd Cymru

Mae'r canlynol yn rhestru amodau'r gwasanaeth:

Mae 1st Enable LTD wedi'i gofrestru i ddarparu gwasanaeth cymorth cartref yn ardal partneriaeth ranbarthol Gogledd Cymru
Yr unigolyn cyfrifol ar gyfer y gwasanaeth hwn yw Sarah Gillian Dawson.

1st Enable North Wales Service

Er mwyn cwblhau eich datganiad blynyddol, atebwch y cwestiynau canlynol.

Mae hyn yn ymwneud â'r cyfnod adrodd o 1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020

Faint o bobl wnaeth y gwasanaeth ddarparu cymorth a gofal
iddynt rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020?

1

Nodwch eich datganiad o gydymffurfiaeth â'r rheoliadau dan
adran 27(1) Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016 drwy ddewis y datganiad mwyaf priodol.

Ni chawsom ein harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystod y 
cyfnod adrodd. Fodd bynnag, rydym wedi rhoi system fewnol ar w
aith ar gyfer monitro, adolygu a gwella ansawdd y gofal a'r cymort
h a ddarperir gan y gwasanaeth. Nododd hyn ein bod yn cydymffu
rfio'n llawn â'r holl reoliadau o dan adran 27(1) o Ddeddf 2016.

Datganaf fod yr wybodaeth a ddarperir yn adran broffil y gwasanaeth ein datganiad blynyddol yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Cyn cyflwyno'r Datganiad Flynyddol ar gyfer y darparwr hwn, cwblhewch y datganiad.

Rwy’n datgan bod y wybodaeth a ddarparwyd yn y Datganiad Flynyddol hon yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.


