
Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau codi fydd 
llawr o honom yn mwynhau gallu ymweld 
a’n ffrindiau a theulu eto. Mae’r tywydd yn 
dod yn gynhesach, sydd yn fawr amserol i 
gael cyfarfod y ty allan neu yn eich gardd. 
 
Fel arfer rydym yn gobeithio eich bod yn 
cadw yn sâff ac os hoffwch gysylltu a Vision 
Support galwch ni ar 01244 381515 neu e-
bost information@visionsupport.org.uk 

 

 

 
Mae genddym ddau ‘ymwelwyr cartref’ newydd wedi cychwyn 
gyda ni yn gynharach y mis yma, fellu hoffwn ddymuno croeso 
mawr i Helen a Rob. 
 
Gallwn nawr gynig wasanaeth ‘ymweld cartref’ yn Sir Gaer, 
Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrexham. 
 

 
Darn o newydd mawr arall yw, wrth i’r cyfyngiadau COVID 
ymgodi, bod ein Gwasaneath Hysbysrwydd Gyminedol 
(Community Information Service) nawr allan ac o gwmpas ar y 
ffordd! Yn yr ychydig tydaleni nesaf hoffwn ranu ychydig 
wybodaeth oddiwrth ein gyrrwyr o’r Gwasaneath Hysbysrwydd 
Gyminedol – Caerwyn a Graham ac i ranu rai o’r ymweliadau 
ydym wedi ei drefnu yn mis Gorffenaf. 
 

 
Mae grŵpiau ar-lein a ffôn wedi dod yn fwy a fwy phoblogaidd 
dros y flwyddyn diwethaf a gyda llawr ohonom angen bod yn 
ofalus cyn ddychwelyd i’r grŵpiau hyn, hoffwn ofyn: os ydych 
am ymuno a grŵpiau ar-lein a ffôn, pa bynciau fyddwch yn ei 
hoffi? 
 
  



All fod yn lyfrau, filmiau, TV, cerddoriaeth, does dim ateb 
anghywir! 
 
Rhowch wybod i ni wrth alw 01244 381515 neu ebost - 
information@visionsupport.org.uk 
Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook 
@VisionSupportCharity 
Ac ar Twitter @_VisionSupport 
Edrychwn ymlaen at glywed eich awgrymiadau! 
 

 
Y Gwasaneath Hysbysrwydd Gyminedol 
“Mae’r gwasanaeth hysbysrwydd gyminedol newydd Gogledd 
Cymru nawr yn weithredol ac ar y ffordd – i rai radde, oherwydd 
cyfyngiadau cyfoes. Croesawyd ymwelwyr y ty allan i’r cerbyd 
ar hyn o bryd i adlynu i amodau pellter cymdeithasol o ble mae 
cyngor a gwybodeath yn cael ei ddarparu. 
 
Fydd lliain gwrthbacteiriol a glendidau llaw hefyd yn cael ei 
ddefnyddio os fydd darpariaeth wedi ei drin. Mae manoedd 
cyfarfod yn gyfwng ar hyn o bryd i parciau ceir a llefydd agored 
am fod y llefydd arferol fel ysbytai, llyfrgelloedd a chanolfanau 
megyddol ddim yn derbyn ymweliaeth ar hyn o bryd. 
 
Mae gan yr uned symudol ddewis da o dafleni gwybodaeth, a 
mae mwy o ddarpariaeth yn cael ei ynchanegu o hyd. Fydd yn 
fawr pan fydd popeth wedi reoleiddio, a darparu gwasanaeth 
llawn gyda ymwelwyr yn gallu mynd o fewn y cerbyd eto a hefyd 
gallu cymryd ein gwasanaeth dan do yn rhai manau cyfarfod.” – 
Caerwyn 
 
Mae digwyddiadau ymweld allanol yn mis Gorffenaf ar y 
dudalen nesaf. 
 

  



 

 
 
Wedi ei ddarlinio isod yw cerbyd y gwasanaeth hysbysrwydd 
gyminedol newydd sydd wedi ei agor i fynu i ddangos paneli 
ochor mawr yn arddangos logo Vision Support ar y dde. 
Engraifftiau o namau llygaid cyffredin a discrifiadau yn Saesneg 
a Cymraeg iw gweld ar y chwith. Yn y canol, stepiau yn dilin i 
fynu i ddrysau dyblyg sydd yn arwain i fewn i’r cerbyd. 
 

 
Gwasanaeth Hysbysrwydd Gyminedol – Amserlen 
Gorffenaf 
Iau 1af o Gorffennaf - Lower High St Car Park, Prestatyn 
10:00am i 2:30pm 
 
Gwener 2il o Gorffennaf - Tweedmill, Trefnant 10:00am i 
2:30pm 
 
Llun 5ed o Gorffennaf - Co-op, Dolgellau 11:00am i 2:00pm 
 
Mawrth 13ed o Gorffennaf - Bellis Farm Shop, Holt  10:30am i 
2:30pm 
 
Mawrth 13ed o Gorffennaf - Grosvenor Garden Centre Balgrave 
10:00 i 3:00pm 
 



Iau 15ed Gorffennaf - Ellesmere Port Market Car Park  10:00am 
i 3:00pm 
 
Mawrth 20ed Gorffennaf - Waverton Shops  10:00am i 12:00pm 
 
Mawrth 20ed Gorffennaf - Kingswood, Kingsway, Caer 1:00pm i 
3:00pm 
 
Mercher 21ed Gorffennaf - Green Lane Car Park, Corwen 
10:30am i 2:30pm 
 
Mercher 21ed Gorffennaf - Goredale Garden Centre, Neston 
10:00am i 12:00pm 
Mercher 21ed Gorffennaf - tu allan Llyfrgell Blacon 1:00pm i 
3:00pm 
 
Iau 22ed Gorffennaf - Rhos on Sea wrth TIC  10:00am i 2:30pm 
 
Iau 22ed Gorffennaf - Widness Market Community Stand 
10:00am i 3:00pm 
 
Mawrth 27ed Gorffennaf - Prom Llandudno 10:00am i 2:30pm 
 
Mawrth 27ed Gorffennaf - Runcorn Old Town, tu allan Co-op 
10:00am i 3:00pm 
 
Iau 29ed Gorffennaf - Northwich Town Centre, wrth Boots 
10:00am i 3:00pm 
 

 
“ Mae’n fawr bod yn ôl, ond fel allwch weld o’r amserlen 
Gorffennaf uchod rydym dal yn drist ein bod dal ddim yn gallu 
ymweld rhai o’r saflau rheolaidd, fel ysbytai a llyfrgelloedd 
achos y cyfyngiadau. Search hynnu, rydym yn ymgeisio i 
ddychwelyd i’r rheolaidd cyn gynted a phosibl, rhyf yn edrych 
ymlean yn fawr at groesawy bobl yn ôl i’r uned symudol am 



ynrhiw help a chymorth y byddant ei angen. Am nawr, er hynnu, 
maen fawr gallu cyfarfod bobl yn sâff ty allan eto.” – Graham 
 

 
Hyfforddiant Gallu Digidol Vision Support 
Yn y flwyddyn hon, gan weithio mewn partneriaeth a East 
Cheshire Eye Society, mae tîm hyfforddiant gallu digidol Vision 
Support wedi bod yn trosglwyddo grŵp hyfforddiant digidol 
rhithwir i  drigolion Macclesfield ac ardaloedd o amgylch. Y  tîm 
hyfforddiant gallu digidol newydd, sydd o fewn cyrraedd ar y 
ffôn neu ar-lein, yn mynnu rhoi gwybodaeth a hyfforddiant i 
aelodau mewn fordd rhyngweithiol, yn rhoi rheolaeth iddynt 
dros ei hynan ddysgeidiaeth.  
Ers ei sefydliad yn Chwefror 2021, mae’r grŵp wedi bod yn 
llwyddianus iawn. “Rwyf wedi dysgu dipin go dda,” meddai un 
aelod or grŵp, “ a yn union bwisig mae’n braf gallu siarad gyda 
bobl eraill am beth sydd wedi gweithio iddynt nhw a gweld eraill 
sydd ar yr un lefel a fy hun gyda thechnoleg. Mae’n gwneyd i mi 
deimlo, os mae nhw yn gallu ei wneyd, rydwi yn gallu hefyd.  
 
Mae’r grŵp wedi umdrin punciau fel cymorthion llais, rhagleni 
rhwyddinebol, a defnyddio chwyddiadau a gosodiadau gwella 
golwg ar thechnoleg digidol. Mewn phôb un sesiwn aŵr, mae 
aelodau yn cael gwahoddiad i argymell pethau sydd wedi 
gweithio’n dda iddynt nhw yn ogystal a gofyn am gymorth neu 
gwybodaeth ar unrhyw beth sydd efallai yn sialens iddynt. 
 
Os oes genych ddiddordeb i Vision Support ddorsbarthu grŵp 
IT thebig o fewn arwynebyddau eraill y gweithiwn sydd yn 
Wrexham, Conwy, Sîr Ddinbych, Sîr Gaer a Halton, gallwch 
gysylltu a ni am unrhiw beth neilltuol y hoffwch ni ei ymdrin. 
 

 
Fel arfer os dymunwch gysylltu a ni yn Vision Support galwch ni 
ar 01244 381515 neu e-bost Informayion@visionsupport.org.uk 
 


