
 
 
  Rhwydwaith Gofalwyr Casnewydd  

 
Bwletin Gwybodaeth  

 

 

Da i Ofalwyr 
 

Mae Gwasanaethau Oedolion Cyngor 

Dinas Casnewydd yn falch o fod wedi 

ennill Achrediad Uwch Da i Ofalwyr 

 

Asesodd panel annibynnol bortffolio 

cynhwysfawr o dystiolaeth yn amlinellu'r 

gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ar gyfer 

gofalwyr di-dâl.    

 

Dywedodd y panel fod yna ‘lawer ar gael’ i 

ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd, a dywedodd 

fod Llawlyfr Gofalwyr a Bwletinau Rhwydwaith 
Gofalwyr CDC yn adnodd gwych i ofalwyr di-

dâl gael mynediad at wybodaeth mewn un lle. 

 

Mae'r achrediad yn dangos ymrwymiad Cyngor 

Dinas Casnewydd i ddarparu gwasanaeth 

cyson ac ymatebol i ofalwyr di-dâl.   

 

I gael gwybod sut y gallwn eich cefnogi chi yn 

eich rôl ofalu, ewch i 

www.newport.gov.uk/gofalwyr  

    
 

Awst 2022 
 

I gael cymorth yn eich rôl ofalu, ffoniwch 01633 656656 neu 

ewch i http://www.newport.gov.uk/gofalwyr i fanteisio ar 

lawer o adnoddau defnyddiol.  

 

Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn gan drydydd parti ac os 

hoffech dderbyn gwybodaeth i ofalwyr yn rheolaidd gennym, 

e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk a gofyn 

i gael ymuno â'r Rhwydwaith Gofalwyr.  

 

Newyddion bach 2   

 

Rhaglen Hyfforddi i 

Ofalwyr Di-dâl  
 

Mae Carers Wales, Change Maker 

Group a Simon Phillips wedi datblygu 

rhaglen beilot Ailddarganfod CHI 

bwrpasol   
 

Dewch i ailddarganfod eich sbarc, datgelu 

eich cryfderau ac archwilio posibiliadau 

newydd gyda grŵ p o 15 o ofalwyr di-dâl.  

Bydd y rhaglen yn eich helpu i osod nodau a 

rhoi hwb i'ch hunan-barch, sy'n ddelfrydol i'r 

rhai a allai fod yn ceisio datblygu eu hyder neu 

ddychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod o ofalu.  
 

Mae Ailddarganfod CHI yn rhaglen naw sesiwn 

am ddim ar Zoom, a gynhelir rhwng 6 Medi a 

22 Tachwedd 2022.  Os oes gennych 

ddiddordeb mewn mynychu, defnyddiwch y 

ddolen isod i gael ffurflen gais byr. Y dyddiad 

cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Awst. 
 

Ailddarganfod CHI - Ffurflen Gais (office.com) 
 

 

 
 

 

http://www.newport.gov.uk/gofalwyr
http://www.newport.gov.uk/gofalwyr
mailto:community.connectors@newport.gov.uk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hxYBMmZjREOWSPmG8n8ZmIER6w0ViI9HprRwwDUOgD9URTA4WVBKWTQzWVJNSTdIT1FLS01SVkI5OC4u


 
 
 

 

Teuluoedd wrth eu 

boddau yng 

Nghasnewydd  
 

Ymunwch â 27 o sefydliadau am ddiwrnod 

hwyl i'r teulu sy'n llawn gwybodaeth i 

oedolion ac adloniant i blant.  
 

Darperir gwybodaeth gan Sparkle, 

Barnardo's, Grŵ p ReWild Play / ADCG+, 

Seicoleg Cymuned Plant a Theuluoedd, 

Home Start Cymru, Mind Casnewydd, 

Theatr Tin Shed a llawer mwy.  
 

Bydd pob sefydliad yn cynnal gweithgaredd 

plant wrth eu stondin a bydd Characters & 

Co yn cyflwyno amrywiaeth enfawr o’u 

cymeriadau plant gwych i ddiddori'r rhai 

bach.   

 

 

 

 

 Mynd â Chŵ n am 

Dro 
 

Mae Cartref Cŵ n Casnewydd yn 

chwilio am gerddwyr cŵ n gwirfoddol  
 

Ydych chi'n caru cŵ n ond yn methu cael un 

gartref?   

 

Hoffech chi fynd allan i'r awyr iach i gael ymarfer 

corff a gofalu am eich lles?  

 

Os yw hyn yn apelio atoch chi, gallai'r rôl 

wirfoddoli hon gynnig cyfle cadarnhaol i gymryd 

seibiant o'ch rôl ofalu, lle bo'n bosibl, i fwynhau 

amser y tu allan gyda chymar cyfeillgar. 

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch 

i’r Proffil Swyddi (newport.gov.uk) 

 
Os ydych yn ei chael yn anodd cymryd seibiant 
o'ch rôl ofalu ac os hoffech drafod hyn gydag 
aelod o’r tîm Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch â 
ni ar community.connectors@newport.gov.uk  
 

 

 

 

Newyddion bach 2   

 
Tariff WaterSure 

gan Dŵ r Cymru  
 

Os oes gennych fesurydd, neu os ydych 

wedi gofyn am un, mae'r cynllun 

WaterSure yn capio'r swm y mae'n 

rhaid i chi ei dalu am eich dŵ r, waeth 

beth yw eich defnydd gwirioneddol.  
 

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn derbyn 

budd-dal neu gredyd treth cymwys ac un ai: 
 

 fod â 3 neu fwy o blant o dan 19 oed yn 

byw yn eich cartref y gallwch hawlio 

Budd-dal Plant ar eu cyfer, neu 

 fod â rhywun yn eich cartref sydd â 

chyflwr meddygol sy’n golygu bod angen 

i chi ddefnyddio mwy o ddŵ r  
 

Mae meini prawf yn berthnasol.  
 

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, 

ewch i Tariff WaterSure | Dŵr Cymru Welsh 

Water (dwrcymru.com) 

Os hoffech i ni hyrwyddo eich gwasanaeth gofalwyr, e-bostiwch eich erthygl i 
community.connectors@newport.gov.uk  

 

https://recruitment.newport.gov.uk/ce0536li_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=900244Jh4W&WVID=32373800AE&LANG=USA
mailto:community.connectors@newport.gov.uk
https://www.dwrcymru.com/en/support-with-bills/watersure-tariff
https://www.dwrcymru.com/en/support-with-bills/watersure-tariff
mailto:community.connectors@newport.gov.uk

