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Gair gan 
Ffrancon 
Mae’r newyddlen yma yn eich cyrraedd 
chi yng nghanol cyfnod rhyfedd iawn.
Rydw i yn gweithio o fy nghartref a heb fod yn 
y swyddfa ers canol fis Mawrth gan fod ein 
swyddfeydd i gyd ar gau. Mae’n rhyfedd sut mae 
rhywun yn addasu ac yn arfer i alwadau fideo 
dros y we yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Yn 
sicr mae’r ci yn falch o gael fy nghwmni. Hoffwn 
ddiolch i chi gyd am fod mor amyneddgar yn 
ystod y cyfnod anodd yma. Mae gweld lluniau 
lliwgar yn ffenestri eich cartrefi yn codi ein 
calonnau drwy gyfnod fel hyn. 

Cofiwch ein bod ni yma i chi o hyd ond mewn 
ffyrdd ychydig yn wahanol. Cofiwch gysylltu efo 
ni os oes gennych broblem. 

Cofion, 

Ffrancon Williams,  
Prif Weithredwr, Adra

Mae ein swyddfeydd wedi cau  
oherwydd Coronafeirws. Ond  
peidiwch â phoeni, rydym yma i 
chi o hyd: 

Weithiau mae sgwrs yn gallu 
gwneud byd o les. Cysylltwch â ni 
am sgwrs hefo’n swyddogion er 
mwyn gweld beth allwn wneud i 
helpu.

Ffrancon Williams,  
Prif Weithredwr, Adra

Diolch i Shannon, sy’n dair oed o 
Finffordd am y lluniau yma

Ffôn: 0300 123 8084

Gwefan: adra.co.uk

E-bost: 
enquiries@adra.co.uk

Cyfryngau Cymdeithasol: 
@adrataicyf 

Cymorth a chyngor os 
ydach chi’n dioddef cam-
drin domestig neu drais 
rhywiol yn ystod argyfwng y 
Coronafeirws neu i rai sy’n 
nabod rhywun sy’n dioddef.

Tips i gadw mor saff â 
phosib 
• Cadwch mewn cysylltiad hefo teulu a 

ffrindiau mewn unrhyw ffordd bosib, dros 
Whatsapp, Messenger, neges destun, 
ffonio, galwadau fideo, Skype. Ond 
cofiwch wneud hyn mewn ffordd ddiogel. 
Efallai bod bobl eraill yn gwrando.

• Meddyliwch am air i ddefnyddio mewn 
argyfwng i adael i’r rhai sy’n agos atoch 
wybod eich bod angen help ac i ffonio’r 
heddlu.

• Pan fo hyn yn bosibl, cadwch fag o 
eitemau hanfodol yn ddiogel wrth law 
(ystyriwch opsiynau ar gyfer ei gadw’n 
saff) a’i adael gyda chymydog yr ydych yn 
ymddiried ynddo.

• Gwnewch yn siŵr fod batri eich ffôn 
symudol yn llawn bob amser.

• Lawrlwythwch ap Hollie Guard, sy’n 
gweithredu trwy ysgwyd neu daro’r ffôn, 
gan gysylltu hefo person ydach chi wedi 
dewis yn syth, gan adael iddyn nhw wybod 
ble ydach chi ac anfon tystiolaeth sain a 
fideo yn uniongyrchol i’w ffôn symudol 
nhw.

• Peidiwch ag yfed alcohol gyda’ch gilydd 
gan y gall hyn gynyddu’r tebygolrwydd 
o ymosodiad treisgar. Os yw ef neu 
hi’n mynnu, ceisiwch arllwys ychydig o 
lemonêd i’ch diod. Mae alcohol yn lleihau 
eich gallu i redeg, amddiffyn eich hun a 
dianc.

• Os oes gennych blant, gofynnwch iddynt 
ddewis ystafell ddiogel yn y tŷ, gyda chlo 
ar y drws a ffôn os fedrwch chi a dysgwch 
nhw sut i ffonio 999 mewn argyfwng.

• Byddwch yn fwy gofalus nag arfer wrth 
gerdded i fyny’r grisiau, cribo’ch gwallt, 
defnyddio sythwr gwallt neu lanhau â 
chynhyrchion sy’n cynnwys asid.

• Os ydach chi angen help yn syth, ond ddim 
yn gallu siarad, ffoniwch 999 a wedyn 
pwyswch 55 i adael yr Heddlu wybod na 
fedrwch siarad ond bod chi angen help.

Mae hi’n gyfnod anodd a phryderus i 
bawb ar hyn o bryd, ond yn fwy pryderus 
ac ofnus fyth i bobl sydd ddim yn teimlo’n 
ddiogel yn eu cartrefi.

Manylion cyswllt defnyddiol:

• Ffoniwch 999 mewn argyfwng

• Llinell Gymorth Byw Heb Ofn:  
0808 80 10 800 
Testun: 07860077333 
E-bost:  gwybodaeth@
llinellgymorthbywhebofn.cymru 
(ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr 
wythnos)

• Gwasanaethau Trais yn y Cartref Gorwel 
Gwynedd ac Ynys Môn: 0300 111 2121

• Llinell Gymorth i Ferched – help a 
chefnogaeth i ferched sy’n dioddef  
cam-drin: 01248 679 052

• Llinell Gymorth i Ddynion – help a 
chefnogaeth i ddynion sy’n dioddef  
cam-drin: 0333 567 0556

Help i Blant:

• Llinell Gymorth NSPCC: 0808 800 5000

• Childline: 0800 1111

• BAWSO: (Grwpiau Ethnig Du Lleiafrifol) 
01978 355 818

• Llinell Gymorth Genedlaethol Cam-drin 
Domestig (24 awr) 0808 2000 247 

Neu ffoniwch un o’n swyddogion i drafod 
unrhyw bryderon: 0300 123 8084.

Gwybodaeth ar ein Gwefan
Rydym wedi creu tudalen arbennig 
ar ein gwefan er mwyn rhoi 
diweddariadau am ein gwasnaethau. 
Ewch i adra.co.uk a chliciwch ar y 
baner melyn. Mae pethau yn newid 
trwy’r adeg felly cadwch lygaid ar ein 
gwefan.
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Gan ei bod yn amser ansicr i lawer o bobl, 
rydym yn deall eich bod o bosib yn poeni am 
newidiadau i’ch incwm a’ch gallu i dalu rhent, 
biliau a threuliau pwysig eraill.

Os oes unrhyw newid yn eich amgylchiadau, 
fel cyflogaeth neu fudd-dal tai, rhowch wybod 
i ni cyn gynted â phosib. Gall ein tîm rhent eich 
cynghori ar beth i’w wneud nesaf a’ch cyfeirio 
ymlaen am fwy o gyngor a chymorth os oes 
angen. 

Rydym yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth, 
sy’n rhoi cyngor diduedd annibynnol yn ddi-
dâl, a Gwaith Gwynedd sy’n gallu eich helpu 

i ganfod cyflogaeth a hyfforddiant newydd. 
Rydym yma i helpu, a gallwn eich rhoi mewn 
cysylltiad gyda’r gwasanaethau cymorth cywir. 
Cysylltwch â ni ar 0300 123 8084. 

Cyngor Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at 
bob tenant tai cymdeithasol yng Nghymru i 
wneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin yn deg 
ac i egluro beth yw eich hawliau o ganlyniad i 
bandemig Coronafirws.

Mae’r llythyr ar ein gwefan er gwybodaeth, 
cysylltwch â ni os hoffech gopi papur.

Ein Tîm Rhent ac Incwm

Carwyn George, Cydlynydd Tai Cymunedol, 
sy’n ateb ein cwestiynau

Beth yw prif gyfrifoldebau eich swydd fel 
arfer?  

Rwy’n gyfrifol am reoli ein tenantiaethau, 
sicrhau bod ein cymdogaethau yn ddiogel ac 
yn lleoedd y mae pobl yn dymuno byw ynddynt.  
Mae fy ngwaith yn cynnwys ymchwilio a 
gweithio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
niwsans sŵn, amodau tai, gerddi a mannau 
cyffredin.

Rhan arall o’m gwaith yw canfod a 
chynorthwyo cwsmeriaid agored i niwed, ac 
rydym yn gweithio yn agos ag asiantaethau 
cefnogol fel awdurdodau lleol, yr Heddlu ac 
eraill i wneud yn siŵr bod y cymorth cywir yn 
cael ei roi i’r rheini sydd ei angen.

Sut y mae hynny wedi newid ers Coronafirws? 

Oherwydd yr angen i gadw pellter 
cymdeithasol mae ein swyddfeydd wedi cau 
ac felly rwy’n gweithio o gartref ar hyn o 
bryd. Er bod hynny’n golygu gweithio mewn 
ffordd wahanol, mae beth dwi’n wneud mewn 

gwirionedd yr un fath 
o ran cyfrifoldebau 
dydd i ddydd a’r 
gwasanaethau yr 
ydym yn eu darparu.

Beth yw prif elfennau 
eich swydd ar y funud?  

Yn ogystal â pharhau i ddelio ag achosion 
ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol, 
rydym rŵan hefyd yn delio ag achosion cwbl 
newydd ers y cyfnod clo.  Un enghraifft o hynny 
fyddai ymateb i  gymdogion  ac unigolion 
sy’n dewis anwybyddu rheolau cadw pellter 
cymdeithasol y Llywodraeth; mae hynny’n 
achosi niwsans a phryder i’w cymdogion.

Hefyd, ers i’r cyfnod clo ddechrau, rwy’n un 
o’r aelodau staff sydd wedi bod yn gwneud 
galwadau lles, yn cysylltu gyda’n holl 
denantiaid hŷn ac agored i niwed i wneud yn 
siŵr eu bod yn iawn, bod ganddynt gymorth a 
ffordd o gael yr eitemau hanfodol fel bwyd a 
meddyginiaeth.

Materion 
Ariannol

Gweithio i Adra yn ystod Coronafirws

Beth mae Adra wedi bod 
yn neud yn ystod 
argyfwng Coronafeirws?
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Rydan ni wedi bod yn trio ein gorau i helpu cymunedau  
lleol yng Ngwynedd a’n partneriaid yn ystod y cyfnod  
pryderus yma.

• Mae defnydd banciau bwyd yng Ngwynedd wedi  
cynyddu yn sylweddol. Dyma pam mae Adra yn  
gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Gwynedd i 
gefnogi Banciau Bwyd Gwynedd, drwy gyfrannu arian  
i brynu nwyddau angenrheidiol i ddosbarthu i’r holl  
fanciau bwyd ar draws y sir.  

• Mae’n ein swyddfa ym Mangor, Tŷ Coch, wedi cael eiu 
drawsnewid i fod yn Ganolfan Brofi Coronafeirws i  
staff y GIG (NHS) gan bod y swyddfa wedi cau i’n staff  
ar hyn o bryd. Rydym yn falch iawn o allu helpu’r GIG 
a chydweithio hefo Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

• Rydym wedi llwyddo i gael gafael ar offer ychwanegol  
amddiffyn staff (PPE) i’w rhannu hefo gweithwyr  
gofal sy’n gweithio i Gyngor Gwynedd.

• Aelodau staff Adra wedi bod yn dosbarthu PPE wedi  
ei ddarparu gan Cyngor Gwynedd i 30 o wahanol  
leoliadau ar gyfer gwirfoddolwyr a grwpiau  
cymunedol.

• Trefnu cyngerdd pellhau cymdeithasol i godi calon ac  
ysbryd tenantiaid Hafan Elan, Llanrug.

• Gwneud galwadau ffôn lles i’n tenantiaid sydd dros 70  
oed a chadw cysylltiad hefo nhw. Cyfanswm o 2500 
o alwadau ffôn.

• Ffonio a chadw mewn cysylltiad hefo’n tenantiaid  
bregus a gwirio os ydynt angen help.

• Sicrhau bod cyfarpar nwy yn nhai ein tenantiaid yn ddiogel.

• Gwneud gwaith trwsio brys yn nhai ein tenantiaid 

• Cydweithio hefo Cyngor Gwynedd i ffonio tenantiaid  
sydd ar rhestr warchod risg uchel Coronafeirws  
Llywodraeth Cymru, i adael iddynt wybod am y  
gefnogaeth sydd ar gael.

• Creu tudalen gwefan am Coronafeirws i 
ddiweddaru’r wybodaeth ddiweddaraf am ein  
gwasanaethau.

Rydym eisiau 
clywed 
gennych chi

Hoffem wybod beth ydach 
chi’n feddwl ynghylch 
sut ydan ni wedi ymateb 
i Coronafierws, hoffem 
dderbyn eich adborth 
am y gefnogaeth sydd 
wedi bod ar gael i chi ar 
ffordd ydan ni wedi eich 
diweddaru yn ystod y 
cyfnod yma. Mae gennym 
hefyd ddiddordeb mewn 
derbyn awgrymiadau 
gennych am unrhyw 
newidiadau ydych yn 
credu y dylen ni wneud i’n 
Gwasanaeth yn y dyfodol 
o ganlyniad i Covid-19. Os 
hoffech gymryd rhan a 
rhannu eich awgrymiadau, 
ewch i’n gwefan:  
adra.co.uk i gwblhau 
arolwg byr, neu gallwch 
ein ffonio ar 0300 123 
8084 a gallwn gyflawnir 
holiadur dros y ffôn hefo 
chi. 

Rydan ni dal yma i chi, ond mewn ffordd  
ychydig bach yn wahanol i’r arfer.
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Mae gwneud yn siŵr eich 
bod chi’n ddiogel ac yn 
cael cefnogaeth yn ystod yr 
amser yma yn flaenoriaeth 
i ni. Dyma pam ein bod ni 
wedi partneru hefo Mantell 
Gwynedd i gynnig cymorth 
a chefnogaeth ychwanegol i 
bobl sy’n hunan ynysu adra, 
a sydd angen help hefo rhai 
tasgau ymarferol.

O ganlyniad i’n staff yn 
rhoi galwad ffôn i 2500 o 
denantiaid hŷn a bregus, 
rydym wedi gallu partneru 
dros 70 o denantiaid hefo 
gwirfoddolwyr lleol i ddarparu 
cefnogaeth drwy Gynllun 
Cyfaill Mantell Gwynedd. 
Mae’r gwirfoddolwyr yma 
wedi bod yn rhoi help hefo 
tasgau fel siopa bwyd, 
casglu presgripsiwn a sgwrs 
cyfeillgar dros y ffôn. 

Mae Gwyndaf Evans o 
Gaernarfon yn un sydd wedi 
cael budd o’r cynllun yma, ac 
yn cael cefnogaeth gan gyfaill 
gwirfoddol, Marjory Shaw. 
Mae Gwyndaf wedi cael 
cyngor i aros adra, felly mae 
Marjory yn ei helpu wrth nôl ei 
bresgripsiwn a’i ddosbarthu at 
ei ddrws. 

Dywedodd Elin Williams, 
Rheolwr Cyswllt Cymunedol 

Adra: “Dwi’n edmygu’r 
gwaith gwych sy’n cael ei 
wneud gan wirfoddolwyr 
drwy’r cynllun cyfaill, a phob 
grŵp gwirfoddol arall sydd 
wedi eu sefydlu ar draws 
ein cymunedau. Mae ein 
tenantiaid sydd wedi derbyn 
y gefnogaeth yma wedi rhoi 
adborth positif iawn a maen 

nhw yn gwerthfawrogi yn 
fawr. Mae’n cynhesu’r galon, 
i weld faint o bobl sydd wedi 
dod at ei gilydd i gefnogi eu 
cymdogion a chymunedau 
drwy’r cyfnod heriol iawn yma, 
a gweld ffrindiau newydd 
fel Gwyndaf a Marjory yn 
datblygu o ganlyniad i hyn.”

Gwaith gwirfoddol gwych yn ein 
cymunedau

Os ydach chi angen cefnogaeth hefo siopa, casglu 
presgripsiwn, neu os ydach chi eisiau sgwrs gyfeillgar 
dros y ffôn, cysylltwch a gofynnwch am Charlotte Hogan, 
all helpu chi ddod o hyd i wirfoddolwr yn eich ardal: 0300 
123 8084/ community@adra.co.uk 

Codi calon ac ysbryd tenantiaid 
drwy gerddoriaeth a chân
Fe gafodd cyngerdd arbennig ei drefnu yn 
Hafan Elan, Llanrug, un o’n safleoedd tai 
gwarchod. Mae Hafan Elan yn gartref i 30 
o bobl, ac yn  derbyn cefnogaeth gan ein 
swyddogion. 

Trefnodd Beverly Allsup, Swyddog Tai Cefnogol 
Adra, i ganwr lleol,  Jonathan Davies i ddod 
draw i Hafan Elan i ganu i’r tenantiaid gan 
gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol, er 
mwyn codi calon ac ysbryd. 

Dywedodd Beverly: “Canodd Jonathan hefo 
seinydd uchel fel bod y trigolion yn gallu 
clywed a gweld o ddrysau a ffenestri eu 
cartrefi.  Canodd ganeuon amserol iawn fel  
‘Rhywle Draw dros yr Enfys’ ac ‘Yma o Hyd’ a 
‘You’ll Never Walk Alone’”  

Roedd hi’n ddiwrnod braf ac roedd fflagiau 
hefo enfys arnyn nhw wedi cael eu creu hefyd, 
er mwyn codi calon. 

Dywedodd Elin Williams, Rheolwr Cyswllt 
Cymunedol Adra: “Mae llawer yn dweud eu 
bod nhw’n teimlo’n unig yn ystod y cyfnod yma 
ac yn methu’r cymdeithasu a’r cyfeillgarwch.” 

“Felly, bwriad y cyngerdd oedd codi 
calon pawb a rhoi’r cyfle i fwynhau 
cerddoriaeth a chân, cael peidio â meddwl 
am Coronafeirws am ychydig o amser, wrth 
sicrhau bod pawb yn cadw at ganllawiau 

pellhau cymdeithasol er mwyn neud yn siŵr 
bod pawb hefyd yn ddiogel.” 

Dywedodd Eilwen Charters, sy’n byw yn Hafod 
Elan: “Dwi wedi bod yn cadw’n brysur yn ystod 
y cyfnod yma o aros adra, dan ni’n lwcus 
iawn yn fan hyn o’r gymuned glos, mae pawb 
yn edrych ar ôl ei gilydd a nes i fwynhau’r 
cyngerdd.” 

Daeth rhaglen Heno S4C i ffilmio’r cyngerdd 
hefyd a chyfweld â’n tenantiaid, a wnaeth 
y diwrnod hyd yn oed yn fwy arbennig. 
Os hoffech wylio fideo am y cyngerdd a 
chlywed Jonathan yn canu, ewch ar ein 
tudalen facebook @adrataicyf
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Dathlu 100 oed
Mae sawl peth wedi ei ohirio dros y misoedd diwethaf ond  
mae pobl dal i ddathlu eu penblwyddi yn ganol hyn i gyd.  

Un ohonynt ydy Mr Wilfred Kirkham o Dywyn, sy’n denant i ni ac 
yn dathlu penblwydd arbennig iawn eleni. Ar 15 Mai roedd yn 
dathlu troi yn 100 oed! I ddymuno penblwydd hapus iddo  
daeth ei gymdogion allan i’r stryd i ganu penblwdd hapus.  
Roedd yn bleser gennym gyflwyno hamper o nwyddau 
lleol iddo gael eu mwynhau hefyd. 

Dywedodd Jennifer Morris ein Swyddog Tai Cefnogol yn yr  
ardal: “Dim bob dydd mae tenant yn troi yn 100 ac mae’n  
ddigwyddiad mawr, fedrwn ni ddim gadael i’r diwrnod fynd  
heibio heb rhyw fath o ddathliad. Roedd yn bleser cael bod 
 yn rhan o’r canu ar y stryd a chyflwyno anrheg i Mr Kirkham” 

Penblwydd hapus i chi Mr Kirkham a llongyfarchiadau ar  
gyrraedd y garreg filltir arbennig yma! 

Codi calon 
yn Nolgellau
Mae ein tenantiaid yn  
Nolgellau wedi bod yn  
brysur yn trefnu  
digwyddiadau i godi calon  
pobl yr ardal dros yr  
wythnosau diwethaf.  
Cafodd drigolion Ffordd y  
Felin gerddoriaeth byw mewn  
gardd i godi arian i’r  
Gwasanaeth Iechyd trwy gael  
bwrdd cacennau a phawb i  
roi rhodd. Roedd ganddynt  
hefyd gar carioci ble gallai  
pawb enwebu cân wrth rhoi  
cyfraniad i’r elusen. Rydym  
wrth ein boddau yn clywed  
beth rydych chi wedi bod  
yn ei wneud yn ystod y cyfnod  
ddigon rhyfedd yma. Diolch  
drigolion Dolgellau am  
gadw’r ysbryd  
cymunedol i fynd. 

Sêr Cymunedol
Mae’r crisis Coronafeirws wedi gweld ein cymunedau’n tynnu  
at eu gilydd a phobl ledled y rhanbarth yn gwirfoddoli i helpu a  
chefnogi eraill. 

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud gwahaniaeth  
cadarnhaol neu wedi mynd yr filltir ychwanegol i helpu eraill yn ein  
cymunedau? Os felly, beth am eu henwebu am wobr o dan ein  
Cynllun Sêr Cymunedol. 

Mae enwebu rhywun yn syml – cysylltwch â’n Tîm Cyswllt  
Cymunedol trwy ffonio 0300 1238084 neu e-bostio  
cymunedol@adra.co.uk 

Yn Hafan Deg, safle tai gwarchod 
Adra yn ardal Bermo, mae’r 
cymdogion a thenantiaid wedi bod yn 
chwarae gêm o Bingo i ddiddanu eu 
hunain yn ystod y cyfnod o aros adra 
oherwydd Coronafeirws.  

Ar gychwyn y cyfnod o gyfyngiadau 
symud, cysylltodd aelod o’r gymuned 
hefo ein Swyddog Tai Cymunedol, 
Helen Charlton, i ofyn a fyddai’n 
bosib iddi drefnu bingo pellhau 
cymdeithasol er mwyn diddanu 
trigolion a chymdogion.  

Mae’r gwirfoddolwr wedi bod yn 
gwneud hyn drwy chwarae Bingo 
drwy’r ffenest a thu allan hefo 
cymdogion.  

Roedd Helen yn galw’r rhifau tu 
allan ar y safle tra bod pawb oedd 
yn chwara yn edrych a gwrando 
trwy’r ffenestr yn eu catref. Os yn braf 
byddai’r meinciau a’r cadeiriau yn cael 
eu glanhau a’u gosod 3 medr o’i gilydd 
er mwyn mwynhau chwarae’r gem 
tu allan. Dywedodd Helen Charlton, 
Swyddog Tai Cymunedol Adra: 

“Diolch i Alison Brookner, Cathy 
Berridge ac Erin Jones o’r gymuned 
leol am drefnu hyn, nes i fwynhau 
helpu gyda hyn ac yn sicr wnaeth 
lawer o’n tenantiaid ymuno yn yr hwyl 
a mwynhau.

“Roedden ni’n trio codi calon ac ysbryd 
trigolion Hafan Deg, yn ogystal â 
helpu cymdogion i gadw’n brysur a 
bod â rhywbeth i’w wneud wrth iddyn 
nhw hunan ynysu.” 

Chwarae Bingo! Gwybodaeth 
Banciau Bwyd 
Gwynedd
Mae cyfyngiadau COVID-19 yn golygu nad 
ydyw busnesau fel caffis a gwestai yn gallu 
agor ond mae ganddynt lawer o stoc angen 
ei ddefnyddio. Mae ein wardeiniaid wedi 
bod wrthi yn casglu rhoddion gan fusnesau 
bwyd lleol i’w rhoi yn y banciau bwyd. Diolch 
i Gyngor Gwynedd am drefnu hyn.

Felly cofiwch os ydych chi angen defnyddio 
defnyddio banciau bwyd dyma fanylion y 
rhai agosaf i’ch cartref chi:

Banc Bwyd Cadeirlan Bangor

Bangor - Swyddfa Plaid Cymru

Banc Bwyd Arfon – Canolfan Gwyrfai, 
Caernarfon,

Y Bermo - Revelation

Dolgellau – Eglwys Fethodistaidd Dolgellau 

Porthmadog – The Big Rock Cafe 

Tywyn – Advent Bookshop

Bala – Siop Lyfrau Gristnogol Manna

Banc Bwyd Ffestiniog – Neuadd yr Eglwys

Banc Bwyd Pwllheli – Hen siop Ethel Austin

Dinbych – Stryd y Capel

Wrecsam – Canolfan Gymunedol y Salvation 
Army



Pob blwyddyn yn Adra rydym yn dewis elusen  
i’w chefnogi. Mae nifer o ddigwyddiadau yn  
cael eu cynnal yn ein swyddfeydd i godi arian - 
o wneud cacennau i werthu llyfrau. Dros y  
flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cefnogi elusen  
lleol o’r enw Gafael Llaw. Mae  Gafael Llaw yn  
codi arian i helpu a chefnogi plant a’u  
teuluoedd sydd yn dioddef o gancr.  

Maent yn gwneud gwaith arbennig iawn yn  
lleol. Yn ystod y flwyddyn maent wedi ariannu  
ystafell synhwyrau newydd yn Ysbyty  
Gwynedd - adnodd gwerthfawr iawn i’r plant  
sy’n treulio amser yn yr ysbyty. Rydym yn hynod  
o falch ein bod wedi gallu cefnogi’r elusen  
dros y flwyddyn a wedi llwyddo i gasglu dros  

£3,600 i gefnogi eu gwaith. Diolch i bob  
aelod o staff Adra sydd wedi cyfrannu.  

Mae hi bellach yn amser i symud ymlaen i 
ddewis elusen arall i’w chefnogi. Eleni mae ein 
staff wedi pleidleisio i gefnogi Awyr Las  sy’n 
helpu i sicrhau bod pobl ar draws Gogledd  
Cymru yn elwa o wasanaethau’r Gwasanaeth  
Iechyd Gwladol pan fydd arnynt eu hangen  
fwyaf. Rydym yn edrych ymlaen at raglen o 
weithgareddau cefnogol i godi arian at Awyr 
Las dros y flwyddyn nesaf. 

Wyneb i wyneb dros y ffôn

Whatsapp
Mae’r ap yma yn gwneud  
llawer - anfon negeseuon  
testun, galwadau ffôn a hefyd  
galwdau dros fideo. Pwyswch  
y botwm ‘camera fideo’ mewn  
sgwrs gyda person i’w ffonio.  
Gallwch hefyd wneud  
galwadau grŵp a ffonio hyd  
at wyth person ar yr un pryd.  
Mae popeth o fewn yr ap yma  
AM DDIM.

Messenger
Ap gan Facebook ydy  
Messenger. Yn debyg i 
Whatsapp mae Messenger yn  
ap am ddim a gallwch hefyd  
anfon lluniau a negeseuon  
trwyddo. Gallwch wneud  
galwadau gydag un person 
neu fwy nag un person - i gyd  
AM DDIM.

Zoom
Wedi ei greu ar gyfer  
busnesau yn wreiddiol,  
mae Zoom yn fwy addas  
ar gyfer grwpiau mawr. 

Os ydych yn bwriadu trefnu 
cwis ar gyfer y  teulu byddai  
Zoom yn wych. Ewch i’w  
gwefan i greu cyfrif AM DDIM. 

Elusen y flwyddyn
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Mae’r  
Gwanwyn  
wedi cyrraedd  
a mae’n braf  
gweld y tywydd  
yn gwella a  
gweld dail ar y 
coed unwaith  
eto. Dyma  
chwiliar i’ch  
cadw chi’n  
brysur gyda’r  
pethau sy’n ein  
hatgoffa ni o’r  
Gwanwyn.

Chwilair

I’ch diddori adref dros  
gyfnod y ‘lockdown’ yma,  
rhowch gynnig ar neud  
Swdocw. Neu os ydych wedi  
gwneud o’r blaen, pam ddim  
dysgu eraill sut i neud?! Rhaid  
i bob rhif o 1 i 9 ymddangos ym  
mhob bocs unwaith, ac ym mhob  
rhes ar draws ac i lawr un waith. 

Pob lwc!

Swdocw

Os hoffech gymorth i ddefnyddio’r apiau yma i gadw mewn cysylltiad gyda’r teulu, gall Tech 
Angels eich helpu, cysylltwch â’n tim cyswllt Cymunedol am fwy o wybodaeth.

11




