
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bydd y diwrnod yn edrych ar sut y gall pobl ag anableddau: 

 Cymryd rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau 
 Gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau a’u cymunedau 
 Creu newid cadarnhaol 

 
 

 

 
 

Dydd Mercher, 30 Mai 2012
Bae Colwyn

 

Cynhadledd Anabledd Dysgu Cymru – yn ymwneud â 
grymuso pobl ag anableddau dysgu 

Gan y Bobl, 
Dros y Bobl 



Gan adeiladu ar lwyddiant y gynhadledd a gynhaliwyd yn Abertawe 
y llynedd bydd y digwyddiad hwn yn edrych ymhellach ar thema 
grymuso pobl ag anableddau dysgu   

 

Bydd y gynhadledd yn cynnwys: 

 Mynegi eich Barn - Byddwch yn dysgu am 10 Egwyddor Ymgysylltiad Cyhoeddus 
Cyfranogi Cymru. 

 Canllawiau i wneud gwybodaeth yn hawdd i’w ddarllen a’i ddeall i bobl ag anableddau 
dysgu. Bydd y canllawiau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

 Edrych ar sut y gellir cynnwys pobl anabl a’u teuluoedd fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed 
 

Bydd y Gweithdai Rhyngweithiol yn edrych ar: 

 Cyfleu eich Neges - Bydd y sesiwn hon yn dysgu rhai ffyrdd syml i chi wneud yn siŵr eich 
bod yn gallu cyfleu eich neges a gwneud yn siŵr bod eich syniadau, problemau neu 
gwynion yn cael eu clywed. Gellir defnyddio’r offer y byddwch yn eu dysgu mewn nifer o 
wahanol sefyllfaoedd ac maent yn hawdd i’w dysgu ac yn effeithiol iawn. 

 Pecyn Cymorth ar gyfer Cyfranogi - Edrych ar sut i ddweud beth yr ydych ei eisiau a 
gwneud i hynny ddigwydd.  Hwylusir gan Goleg Derwen, Croesoswallt. 

 

 

 
 
 

Aelodau Anabledd Dysgu Cymru £60.00 

Heb fod yn aelodau  £78.00 

Pobl ag anableddau dysgu £24.00 

Gofalwr Teulu neu Ofalwr cyflogedig yn cefnogi 
person ag anableddau dysgu 

£24.00 

Prisia yn cynnwys TAW 
 

Anabledd Dysgu Cymru, 41 Cilgant Lambourne, Parc Busnes Caerdydd,  
Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG 
 
 029 20681160  
 harriett.johnson@learningdisabilitywales.org.uk 

 

www.learningdisabilitywales.org.uk 

 

Ffioedd y Gynhadledd


