
Gwasanaethau Gofal a Chefnogi Gogledd
Cymru – Cwestiynau Hawdd I’w Darllen

Rydyn ni eisiau gwybod pa 
wasanaethau gofal a chefnogaeth y 
mae pobl eu hangen yng Ngogledd
Cymru.

Er mwyn cael rhoi eich barn, 
atebwch y cwestiynau yn y llyfryn
hwn.
Anfonwch eich atebion erbyn dydd
Gwener, 17 Medi, 2021. 

Tudalen 1

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan
6 Cyngor Gogledd Cymru a’r
Bwrdd Iechyd.

Mae hyn i’n helpu ni ddeall y bobl
sy’n byw yma a chynllunio
gwasanaethau iddynt i gyd.

Medi



Ynglyn â’r Gwasanaethau Gofal a 
Chefnogaeth

Gofal a chefnogaeth yw pethau fel:

▪ cefnogaeth i fyw yn eich cartref eich hun

▪ cartrefi ar gyfer pobl sydd angen
llawer o ofal a chefnogaeth

▪ gofal ar gyfer plant

Rydyn ni am wneud yn siŵr bod pobl
yn cael y gofal a’r gefnogaeth sydd ei
hangen arnyn nhw i gael bywydau
hapus, iach a chyfforddus. 



Oes

Nac oes

Amdanoch chi

Oes gennych chi anabledd dysgu?

Tudalen 2

Pa sir ydych chi’n byw ynddo?

Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam

Ticiwch eich ateb 
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Pa gefnogaeth ydych chi’n ei gael
ar hyn o bryd sy’n gweithio’n dda? 

Tudalen 3



Pa gefnogaeth ydych chi’n ei gael
sydd ddim yn gweithio’n dda? 

Tudalen 4



Beth fyddai’n gwneud y 
gefnogaeth yn well?

Tudalen 5



Sut wnaeth eich cefnogaeth
newid oherwydd y coronafeirws
(Covid-19)?

Tudalen 6



Ydw

Nac ydw

Ynghylch siarad Cymraeg

Yydych chi’n siarad Cymraeg?

Tudalen 7

Ticiwch eich ateb 

Os wnaethoch chi ateb ‘nac ydw’ ewch i’r cwestiynau ar y 
dudalen olaf.

Ydw

Nac ydw

Ydych chi’n cael cefnogaeth drwy
gyfrwng y Gymraeg, heb gorfod gofyn? 

Dyma’r ‘Cynnig Gweithredol’.’

Weithiau

Atebwch y cwestiwn hwn dim ond os ydych chi'n 
siarad Cymraeg
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Dywedwch rhagor wrthym am 
y gefnogaeth rydych yn ei gael
yn Gymraeg. 

Tudalen 8

Atebwch y cwestiwn hwn dim ond os ydych 
chi'n siarad Cymraeg



Diolch
Diolch i chi am roi eich barn. 

Anfonwch eich atebion i’r cyfeiriad
isod erbyn dydd Gwener, 17 Medi, 
2021.

01824 712041

Eluned.Yaxley@denbighshire.gov.uk

Byddwn yn casglu barn pawb ac yn
rhannu hynny.
Os hoffech chi gopi, ysgrifennwch eich
cyfeiriad e-bost neu eich cyfeiriad
cartref isod:

Postiwch y ffurflen at y cyfeiriad yma: 
Tîm Cydweithio Rhanbarthol,
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Am ragor o wybodaeth

Medi
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