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 Ffurfl en Archebu Arddangoswr
Annibyniaeth trwy Dechnoleg Bersonol
    Defnyddio Technoleg Gynorthwyol sy’n canolbwyntio ar unigolion i gyfl awni 
annibyniaeth a diogelwch i bobl ag anabledd dysgu
 Dydd Mawrth 21 Mai 2013                               Nantgarw, Caerdydd  

Fe fydd y gynhadledd undydd yma yn edrych ar 
 sut y gall defnyddio Technoleg Gynorthwyol sy’n 
canolbwyntio ar unigolion gefnogi annibyniaeth a 
diogelwch pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd 
a’u gofalwyr. Fe fydd yn amlygu’r manteision a’r 
ansawdd bywyd y gellir eu cael trwy Dechnoleg 
Bersonol a sut y gall y dull hwn fod yn gost eff eithiol 
i ddarparwyr gwasanaethau.

 Fe fyddwn yn edrych ar y gwahanol fathau o 
Dechnoleg Gynorthwyol sydd ar gael ac yn edrych 
ar sut y gellir defnyddio’r technolegau hyn i gefnogi 
pobl ag anabledd dysgu ym mhob maes o’u 
bywydau – yn y cartref, yn y gwaith, mewn addysg a 
hamdden.

  Mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfl e i chi 
ddarganfod rhagor am yr amrediad cynyddol 
o Dechnoleg Bersonol sydd ar gael a thrafod y 
problemau sy’n eff eithio ar y mynediad i’w defnydd 
yng Nghymru. Fe fydd yn gosod y drafodaeth yng 
nghyd-destun Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) a’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer 
Byw’n Annibynnol.

  Caiff  y gynhadledd ei chynnal ar adeg pan fo 
darparwyr a chomisiynwyr gwasanaethau yn 
gynyddol yn gorfod darparu gwasanaethau ar 
gyllidebau llai, tra’n cynllunio i’r dyfodol i ddiwallu 
anghenion poblogaeth sy’n heneiddio. Fe fydd 
Annibyniaeth trwy Dechnoleg Bersonol yn edrych 
ar sut y gall y defnydd yn canola ar unigolion o 
dechnoleg yn gallu mynd i’r afael â’r heriadau hyn.

  Fe fydd Annibyniaeth trwy Dechnoleg Bersonol yn 
edrych ar:

 ▪   Technoleg Bersonol fel rhywbeth sy’n galluogi 
byw’n annibynnol

 ▪   Yr amrediad o dechnoleg sydd ar gael

 ▪   Sut y gall darparwyr gwasanaethau weithredu 
a defnyddio technoleg mewn dull sy’n 
canolbwyntio ar unigolion

 ▪   Y materion moesegol o weithredu a defnyddio 
technoleg gynorthwyol

 ▪   Datblygiad staff   

 Llenwch y ff urfl en archebu i sicrhau eich lle yn y gynhadledd hon  

Fe fydd arddangos yn y gynhadledd hon 
yn rhoi cyfl e i chi gyrraedd amrediad o 
gyrff  sydd â diddordeb mewn datblygu eu 
defnydd o dechnolegau personol i bobl ag 
anableddau dysgu yng Nghymru.
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Ym mha iaith y byddwch yn cyfrannu at y digwyddiad?

A fyddwch angen off er cyfi eithu i ddeall unrhyw gyfraniad yn Gymraeg?

 Ym mha iaith yr hoff ech dderbyn eich pecyn cynadleddwyr? 

 Saesneg  Cymraeg 

 Na fyddaf  Byddaf 

 Saesneg   Cymraeg  

Polisi Canslo: RHAID canslo 10 diwrnod gwaith cyn 
y digwyddiad. Os byddwch yn methu â gwneud 
hynny byddwn yn codi’r tâl llawn arnoch. Caiff  
amgylchiadau eithriadol eu hystyried. 

Eich manylion: Hoff ai Anabledd Dysgu Cymru 
gadw eich manylion ar gofnod ar gyfer 
digwyddiadau a hyff orddi yn y dyfodol. Os nad 
ydych eisiau derbyn unrhyw wybodaeth bellach 
oddi wrthym ticiwch y blwch.   

 Gofynion and ffi  oedd (yn cynnwys TAW )

  Lle Arddangosfa (Member’s Rate) £200

  Lle Arddangosfa (Non - Member’s Rate) £250

  Cyfl enwad Trydan AM  DDIM

  WiFi AM DDIM

    

 Aelodaeth
  Holwch ni am fanteision ymuno ag Anabledd Dysgu Cymru, yn cynnwys cyfraddau disgownt ar ein hyff orddiant a’n 
digwyddiadau. Ffôn 029 2068 1160 neu e-bost harriett.johnson@learningdisabilitywales.org.uk. 

 Cysyllt â Ni

  Anabledd Dysgu Cymru, 41 Cilgant Lambourne, Parc Busnes Caerdydd,  Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG

  Ffôn: 029 2068 1160 Ffacs: 029 2075 2149 E-bost: harriett.johnson@learningdisabilitywales.org.uk
  Wefan: www.learningdisabilitywales.org.uk 

 Dewisiadau Talu    

  Gyda siec: Yn daladwy i Anabledd Dysgu Cymru. Rhowch enw’r cynadleddwr ac enw’r corff  ar y cefn.

Trwy BACS: Bank: Barclays Bank Plc.  Côd Didoli: 20-18-27, Rhif Cyfrif.: 80803146, Enw’r Cyfrif: Anabledd Dysgu 
Cymru, cynnwys Cyf: AC2012 ac enw’r cynadleddwr.  Mae angen ff urfl enni talu BACS fel cadarnhad o daliad.  

  Trwy anfoneb:  Codir tâl gweinyddu o £6.00 am bob anfoeb a anfonir. 


