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Newyddion Codi Arian 

 
I ddechrau,hoffwn ddiolch i'r sefydliadau canlynol am eu 
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn diwethaf: - 
 
Y Loteri Genedlaethol gyda grant o £143,000 ar gyfer 
ein prosiect Mynediad Fyddar. Hefyd, hoffem ddiolch i 
Glwb Rotari Bae Colwyn, Clwb Dynion Methodistiaid, 
Drew Pritchards Antiques, Cronfa Eglwys Cymru Sir y Fflint a Gist Gymunedol Sir y Fflint. 
 
Hoffwn hefyd ddiolch i'r cynghorau Tref a Chymuned canlynol am ein cefnogi gyda grantiau 
hyd yn hyn eleni. Mae'r holl  cefnogaeth yn ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau i bobl yn 
eu cymuned leol: - 
 

 Cyngor Cymuned Buan 

 Cyngor Cymuned Llantsainffraid 

 Cyngor Tref Caergybi 

 Cyngor Tref Caerwys 

 Cyngor Tref Dinbych 

 Cyngor Cymuned Abenbury 
 
Cofiwch y gallwch chi gefnogi ein gwaith heb unrhyw gost i chi eich hun pan fyddwch yn 
siopa ar-lein. 
 
Mae Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru wedi derbyn mwy na £1000 yn unig gan ein 
cefnogwyr wrth siopa ar-lein! Mae'r swm hwn yn rhan o dros £5 miliwn a gynhyrchir wrth 
defnyddio y gwefan easyfundraising.org.uk sydd yn codi arian ar gyfer dros 50,000 o 
achosion yn un ion fel Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru. 
 
Mae Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru yn ennill y rhoddion ariannol pan fydd pobl yn 
cofrestru i gefnogi ni a siopa ar-lein drwy'r safle. Mae'n broses yn syml iawn, cwbwl sy’n 
rhaid i chi ei wneud yw: 
   
1. Cofrestru ar www.easyfundraising.org.uk  
2. Pan ofynnir i chi i ddewis eich achos, dewiswch Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru 
3. Wedyn siopa - ni allai fod yn haws!  

Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru 

E-fwletin, Chwefror 2016 

http://www.easyfundraising.org.uk/
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Mae dros 2,700 o fanwerthwyr ar-lein ar gael, gan gynnwys Amazon, John Lewis, eBay a 
Tesco a bydd pob un yn rhoi canran fach o'r hyn sy'n cael ei wario yn ôl i Gymdeithas y 
Byddar Gogledd Cymru i ddweud diolch am siopa gyda nhw. 
 
Beth ydych chi'n aros am? Edrychwch am www.easyfundraising.org.uk i roi hwb i codi arian 
ar gyfer Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru yn awr.  
Eisoes wedi cofrestru? Lledwch y gair ich teulu a ffrindiau i adael iddynt wybod pa mor 
hawdd yw hi! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gwybodaeth Hygyrch 

Nod y set newydd hyn o adnoddau yw darparu gwybodaeth am sgrinio mewn ffordd syml a 
hygyrch. Mae’r wybodaeth wedi ei dylunio i wella dealltwriaeth o brosesau sgrinio ar gyfer 
pobl nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf, nad ydynt yn darllen Saesneg yn dda 
iawn, ar gyfer pobl â cholled / nam synhwyraidd, neu ar gyfer pobl ag anghenion cyfathrebu 
ychwanegol. 
 
 
Cyswllt ag adnoddau Sgrinio Coluddion 

Cyswllt ag adnoddau Sgrinio'r Fron 

Cyswllt ag adnoddau Sgrinio Serfigol 

Cyswllt ag adnoddau Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol 

 

Am fwy o wybodaeth: 

http://www.screeningforlife.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch   

www.support-nwda.co.uk 

http://www.easyfundraising.org.uk/
http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch
http://www.breasttestwales.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch
http://www.cervicalscreeningwales.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch
http://www.aaascreening.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch
http://www.screeningforlife.wales.nhs.uk/gwybodaeth-hygyrch
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Adolygiad Llywodraeth o Wasanaethau 

Cymorth Cyfathrebu 

 

Mae Llywodraeth yn edrych ar yr angen am Cyfieithwyr a Chymorth Cyfathrebu proffesiynol 
sy'n gweithio gyda’r Byddar, Wedi eu byddaru, Trwm eu Clyw a pobol Byddar/Deillion. 
 
Mae nhw eisiau gwybod beth sydd ar gael, a sut maent yn gwneud yn siŵr ei fod yn gwella 
yn y dyfodol. 
 
Maent wedi gofyn DWP (Adran Gwaith a Phensiynau) i wneud yr ymchwil, ond nid ydy’r 
mater am fudd-daliadau, mae am yr holl o fywyd. 
 
Mae'r fideo hwn yn esbonio beth mae'r llywodraeth eisiau a sut y gallwch gymryd rhan. 
https://www.youtube.com/watch?v=XsxKQLgxvPg 

 

 

 

 

 

 Gwasanaeth Tecst

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig 
cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffôn symudol. 

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl neu iechyd meddwl perthynas 
neu ffrind fe allwch ddefnyddio'r gwasaneth drwy yrru cais byr i'r rhif ffôn 
isod. 

81066 

Gyrrwch y gair HELP â'r manylion rydych yn eu ceisio i 81066. Dyma rhai esiamplau:  

HELP asiantaeth cynghori yn CF43 
HELP rhif ffôn ar gyfer Calm Gogledd Cymru 
HELP rhif ffôn ar gyfer Young Minds Gogledd Cymru 

Gair o rybudd: Nid cael ei ddefnyddio fel gwasaeth argyfwng yw bwriad y system hon; os 
ydych angen cymorth ar frys cysylltwch hefo eich doctor neu'r gwasanethau argyfwng ar 
999.  

Am fwy o wybodaeth: http://www.callhelpline.org.uk/TextServiceW.asp  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsxKQLgxvPg
http://www.callhelpline.org.uk/TextServiceW.asp
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** 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, FforddConway , 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! 
 
 
 

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. 
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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 
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