
Siarter
Gwasanaeth
Cwsmer
Y tenantiaid yw cwsmeriaid pwysicaf Newydd ac maent yn chwarae

rhan bwysig yn y gwaith o lunio’r gwasanaeth a ddarperir. Mae

Newydd yn ystyried bod y gwasanaeth a ddarperir i denantiaid gan

bob adran yn hynod bwysig, ac yn ei gydnabod fel cyfrifoldeb a

rennir.

Datblygwyd yr ymrwymiadau sy’n y siarter hon ar y cyd â

thenantiaid ac yn unol â gwerthoedd Newydd.



Bydd NEWYDD, Y

LANDLORD:

Byddwch chi, EIN

TENANT:

Yn sicrhau bod FyNewydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod

yr wythnos i roi gwybod am waith trwsio neu i godi

pryderon. 

Ar gael dros y ffôn ar 0330 040 1998 a thrwy e-bost yn

ystod oriau agor (8:30am - 4:30pm o ddydd Llun i ddydd

Iau, a hyd 3pm ddydd Gwener). 

Yn sicrhau ein bod yn enwi’r person sy’n siarad â chi.

Yn gwrando ar eich pryderon ac yn ailadrodd yn ôl i chi yr

hyn a ddywedwyd wrthym. Bydd hyn yn ein helpu i ddod o

hyd i ateb.

Yn bod yn barchus wrth siarad â thenantiaid, ac yn siarad â

nhw mewn ffordd sy’n dderbyniol ganddynt. 

Yn rhyngweithio’n gadarnhaol ac yn cydymdeimlo â’n holl

denantiaid, waeth beth fo’u cefndir a’u credoau, ac ni

fyddwn yn cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad

gwahaniaethol.

Yn parhau i fod yn atebol am ein gweithredoedd, yn

ymddiheuro os byddwn yn gwneud camgymeriadau, ac yn

cymryd pob cam rhesymol i ddatrys y mater.

       Y tu allan i oriau agor, gall tenantiaid ddefnyddio’r    

       un rhif cyswllt 0330 040 1998 i fynd drwodd i’r 

       gwasanaeth sydd ar gael tu allan i oriau arferol, a 

       gellir defnyddio’r rhif mewn argyfwng.

Yn cysylltu â ni cyn gynted â

phosib i drafod neu i roi gwybod

am bryderon.

Yn rhoi cyfle i Newydd ddatrys

problemau o fewn amserlen y

cytunwyd arni, cyn i’r broblem

gynyddu ymhellach.

Yn barchus wrth siarad â staff

Newydd, a siaradwch â ni mewn

ffordd sy’n dderbyniol gennym.

Yn rhyngweithio’n gadarnhaol â’r

holl staff, waeth beth fo’u cefndir

a’u credoau, ac yn peidio â

chymryd rhan mewn unrhyw

ymddygiad gwahaniaethol.

Yn rhoi mynediad i’ch cartref pan

fo angen, er mwyn sicrhau y

gallwn gynnal yr holl wiriadau

diogelwch hanfodol.

Yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â

phosib, os na allwch gadw

apwyntiad sydd wedi’i drefnu

ymlaen llaw.

 

Ein haddewid i chi

Yn Newydd, rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a

chynhwysiant, ac yn ystyried bod gwasanaeth cwsmeriaid yn gyfrifoldeb i bawb.

Nid ydym yn gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd,

priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw,

cenedligrwydd a gwreiddiau ethnig), crefydd neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd

rhywiol.

Ein nod yw darparu gwasanaeth agored, teg, tryloyw ac effeithlon sy’n hawdd

cyrraedd ato ac sydd wedi’i deilwra’n effeithiol i ddiwallu anghenion unigol ein

tenantiaid.



Bydd NEWYDD, Y

LANDLORD:

Byddwch chi, EIN

TENANT:

Yn parhau i fod yn atebol am ein gweithredoedd, yn

ymddiheuro os byddwn yn gwneud camgymeriadau, ac yn

cymryd pob cam rhesymol i ddatrys y mater.

Ddim yn gwneud addewidion na allwn eu cadw.

Yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosib os na allwn gadw

apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw.

Yn cadw cofnod diogel o’r holl gyswllt tenantiaid fel y gallwn

nodi tueddiadau, a’r materion sy’n codi, ac yn gallu monitro

ein gwasanaeth.

Yn ceisio cadw ein cofnodion yn gyfredol fel y gallwn gael

pethau’n iawn y tro cyntaf.

Yn ceisio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i denantiaid ar bob

cam, hyd yn oed os nad oes newyddion, fel nad ydych yn

teimlo eich bod wedi cael eich anghofio.

Yn gweithio o amgylch ymrwymiadau tenantiaid er mwyn

trefnu apwyntiadau addas ar gyfer materion sydd angen sylw.

Yn sicrhau ein bod wedi delio â’ch cais ac yn gofyn a oes

unrhyw beth arall y gallwn wneud cyn dod â’r alwad i ben.

Yn trin tenantiaid fel unigolion wrth ddatrys problemau a

chwynion.

Bob amser yn ceisio cysylltu â chi drwy’r dulliau a ddewiswyd

gennych, ac yn darparu ar gyfer ieithoedd, anableddau ac

unrhyw ofynion ychwanegol eraill.

Yn darparu ffyrdd amrywiol o gael gafael ar wybodaeth yn

hawdd, e.e. ar Fy Newydd, y wefan, ffôn, testun, e-bost a’r

cyfryngau cymdeithasol.

Yn darparu cymorth a chyngor gan staff arbennigol, e.e.

cymorth gyda materion ariannol.

Yn diogelu ein tenantiaid rhag cael eu cam-drin a’u niweidio.

Yn annog tenantiaid i adolygu ein gwasanaethau ac yn

gweithredu ar adborth i sicrhau bod safonau’n cael eu bodloni.

Yn ceisio bod yn hyblyg gyda

dyddiad ac amser apwyntiadau,

os yn bosib.

Yn rhoi gwybod i ni os bydd eich

manylion cyswllt yn newid fel y

gallwn gysylltu â chi’n

llwyddiannus pan fo angen.

Yn rhoi gwybod i ni os yw eich

amgylchiadau personol yn newid,

fel y gallwn gynnig cyngor a

chymorth addas

Yn rhoi adborth i ni ar ein

gwasanaethau, ac yn cynnig

awgrymiadau ynghylch sut y

gallwn wella.

Yn rhoi gwybod i ni am unrhyw

addasiadau y gallwn eu gwneud

wrth gysylltu â chi neu wrth

ymweld â’ch cartref, e.e.

gwybodaeth am anabledd,

gofynion crefyddol, neu iaith, ac

ati.

Os oes gennych unrhyw

ymholiadau am y siarter hon,

neu os hoffech gael mwy o

wybodaeth, cysylltwch â

enquiries@newydd.co.uk

neu ffoniwch 0303 040 1998.
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