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Newyddion Codi Arian 
 

I ddechrau, hoffwn ddiolch i'r cefnogwyr canlynol am eu rhoddion caredig yn ystod y 2 mis 
diwethaf. Mae eu holl roddion yn ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau i bobl sydd wedi 
colli eu clyw ledled Gogledd Cymru. 
 
Cyngor Cymuned Dolgellau 
Cyngor Cymuned Gresffordd 
Cyngor Cymuned Llanengan 
Cyngor Cymuned Llanfairdyffryn 
Crafters Conwy 
Mrs Grace Ewing 
Mrs Joyce Greatorrex 

 
Hoffem hefyd ddiolch i'r rhai a fynychodd angladd y diweddar Ann Stanley a oedd hefyd yn 
rhoi i ein helusen. 
 
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar brosiect cyffrous i ailwampio ein adeiliad yn 77 Conway 
Road Bae Colwyn ac yn datblygu yn ganolfan cefnogi pobl â cholled synhwyraidd. Unwaith 
y bydd y gwaith adeiladu wedi eu cwblhau fydd y gwasanaethau a ddarparwn oddi arno, 
mewn partneriaeth gyda sefydliadau colli synhwyrau eraill, yn galluogi'r adeilad i'w 
ddefnyddio fel canolfan ffisegol a rhithwir (trwy ddigidol plat-ffurflenni, dros y ffôn a 
minicom) rôl Canolfan Colled Synhwyraidd ar gyfer Gogledd Cymru. Bydd sefydliad hefyd-
dol eraill sy'n seiliedig ar hyn o bryd yn Ne Cymru, yn haws, yn gallu cyflawni eu 
gwasanaeth at eu grŵp cleientiaid yn y Gogledd. 
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Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion, Action 
on Hearing Loss, y Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (Cymru), Cŵn ar 
gyfer pobl fyddar a therapi celf Gwrandawiad trwy BSL i ddarparu gwasanaethau o'r 
ganolfan hon. Ar ôl ei sefydlu, bydd yn ganolbwynt blaenorol ar gyfer gwasanaethau colli 
synhwyrau yng Ngogledd Cymru. 
 
Er mwyn ein helpu i sicrhau bod y ganolfan synhwyraidd yn diwallu anghenion y gymuned, 
hoffem wybod beth yw eich barn am sut y byddai'r ganolfan arfaethedig yn diwallu 
anghenion pobl sydd wedi colli eu synhwyrau. Os hoffech i'ch barn i helpu i lunio ein cynnig, 
cwblhewch yr holiadur byr isod. 
 
Anfonwch yr e-bost at Mike Spence - mike@deafassociation.co.uk  
 
 
 

Problemau / Angen wynebir gan bobl â 

cholled synhwyraidd 

Sut y bydd y Canolfan Synhwyraidd yn 

datrys y broblem hon 

1  

2  

3  
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Am mwy o wybodaeth 

cysylltwch ac 

lee@deafassociation.co.uk  

Llandudno FITC 

Yn Cyflwyno 

Clwb PelDroed Anabl 

i'r Iau 
Pob Dydd Gwener 5yh-6yh 

I oedlan 7-12 blwydd 

I pob anabledd-pob nam 

Swsiwn hwyl gyda Pel droed 

A'r maes newydd 3G 

Y'n Parc Maesdu carfref CP Llandudno 

mailto:lee@deafassociation.co.uk
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Fforwm y Bobl 
 

Canolfan Hamdden Biwmares 

Dydd Iau 26ain Mai 2016 
Yn dechrau am 6:00pm gyda lluniaeth ysgafn 

  

Os ydych chi’n poeni am eich cymuned, gofynnwch 
gwestiwn i banel o bobl allweddol sy'n gallu 
sbarduno newid o ran y ffordd mae pobl yn byw eu 
bywyd.     
 

Pwy hoffech CHI ei weld yn y gadair boeth yn ateb 
eich cwestiwn??  
 
  

Y PANEL 

 Ms Sarah Andrews, Prif Swyddog Iechyd Cyhoeddus, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Ms Llinos Davies, Arolygydd Dros Dro Ynys Môn, 
Heddlu Gogledd Cymru 

 Mr Alan Shenton,  
Rheolwr Gwasanaethau Gwaith, Canolfan 
Byd Gwaith dros Ynys Môn  

 Y Cynghorydd Ieuan Williams, Arweinydd, 
Cyngor Sir Ynys Môn 

 Mrs Bethan Jones  
          Uwch Swyddog Hyrwyddo Gwastraff 

 

 
Rhaid cyflwyno’r cwestiynau 

                            erbyn 16eg Mai 
 
 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/PeoplesForumBeaumaris  
Cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 722652 neu alw heibio Canolfan Cyngor ar Bopeth, 

Canolfan Ebeneser, Stryd y Bont, Llangefni, LL77 7PN 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/PeoplesForumBeaumaris
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Ydych chi’n gofalu am aelod  

 o’r teulu neu ffrind?
 
Er mwyn cydnabod y wybodaeth a’r profiad y gall gofalwyr di-dâl eu cynnig o ran helpu i 

wella a llywio’r ffordd y mae gwasanaethau iechyd yn cael eu darparu, mae Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn chwilio am ofalwyr i fod yn gysylltiedig â Grŵp 

Cyfeirio Gofalwyr Gogledd Cymru. Nod y grŵp fydd cynnig cyngor ac adborth i’r Bwrdd 

Iechyd o ran effaith gwasanaethau ar ofalwyr a helpu i feithrin iwylliant o gynnwys gofalwyr 

ar bob lefel yn y Bwrdd Iechyd. 

 

Bydd y grŵp yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn mewn lleoliadau ar draws Gogledd 

Cymru. Bydd y Bwrdd Iechyd yn ad-dalu’r holl gostau teithio, seibiant, gofal plant neu 

gostau rhesymol eraill y bydd Gofalwyr yn mynd iddynt trwy fynychu’r cyfarfodydd. 

 

Os hoffech ddysgu mwy am y cyfle cyffrous hwn, neu i ofyn am 

ffurflen gais i fod yn rhan o’r grŵp cyfeirio, ffoniwch: 

Tim Mesur y Gofalwyr (01745) 448740 Est. 2492 neu 

anfonwch e-bost at: BCU.Carers@wales.nhs.uk 

 
 
 

 
 

** BETH SY 'MLAEN** 

 
Mae'r wybodaeth ar gyfer dangosiadau gydag isdeitlau sydd a pherfformiadau BSL ond ar 

gael yn Saesneg ar y gweill. Gweler y fersiwn Saesneg ar ein e-fwletin. 

 

 

 

Gwybodaeth gan Glybiau Byddar yng Ngogledd Cymru 

 
Bore Coffi Clwb Byddar Sir Conwy 
Bob dydd Mawrth o 10yb tan 1yh yn y Swyddfa NWDA, Ffordd Conway , Bae Colwyn, LL29 7LN. 
Bydd Sarah wrth law os oes angen unrhyw help neu gefnogaeth o 10am tan 12 hanner dydd. 
£1 mynediad yn cynnwys lluniaeth gymaint ag y dymunwch. 
Dewch draw pan allwch chi i gwrdd â ffrindiau hen a newydd ac yn ddal i fyny gyda'r newyddion. 
 
Mae croeso i myfyrwyr sy’n dysgu BSL i ymuno drwy’r bore. 
Croeso mawr i bawb! 
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Clwb Byddar Rhyl 
Yn cyfarfod ar 1af a'r 3ydd dydd Llun o bob mis yn Hafan Deg, Grange Road, Y Rhyl O 07:00yh I 
10:00yh 
Fydd swyddog Cymorth Cymunedol NWDA a’r gael a’r gyfer penodiadau. 
 
Clwb Coffi Byddar Sir Ddinbych 
Yn cyfarfod bob prynhawn Gwener 2:00yh tan 4:00yh yn Hafan Deg, Grange Road, Y Rhyl. 
Bydd Swyddog Cymorth Cymunedol NWDA a’r gael ar gyfer penodiadau. 
 
Clwb Byddar Yr Wyddgrug 
Mae'n cyfarfod yn Swyddfeydd FLVC, Corlan, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug 
Bob dydd Mercher o 10yb tan 12 hanner dydd 
A Drovers Arms, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug - nos Wener 7:30yh 
 
Clwb Byddar Wrecsam 
Canolfan Ieuenctid Fictoria, Hill Street, Wrecsam, LL18 1SN  
Dydd Iau Bore Coffi o 10yb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nid yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr e-fwletin o reidrwydd barn NWDA ond 

y rhai y cyfrannwr. 

Os ydych ddim am dderbyn e-fwletinau bellach, e-bostiwch 

info@deafassociation.co.uk a theipio "unsubscribe e-bulletin" yn y blwch 

pwnc. 

Bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei dynnu oddi ar ein rhestr bostio. 

 

 
 

Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru 

77 Ffordd Conway, Bae Colwyn, LL29 7LN  

E-bost:  info@deafassociation.co.uk      Gwefan:  www.deafassociation.co.uk 

Ffacs:  01492 532615   SMS:  07719410355 

Cwmni Cyfyngedig drwy Warant Rhif 2959589 - Rhif.1048017 Elusen Gofrestredig 

 

 Offeren Byddar Nesaf
 

Mae'r Offeren Byddar nesaf ar y 7fed o Fai am 12:00 
yn Bishops House, Wrecsam 
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