
Gwasanaethau Rheoli Tai
DIWEDDARIADAU GWASANAETHAU

Gwasanaeth arferol ar gyfer profion nwy, tân a thrydan.

Lle y mae gwasanaethau’n gweithredu rydym yn sicrhau bod mesurau ymbellhau cymdeithasol dau fetr ar waith.
Peidiwch ag anghofio dweud wrthym os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau Coronafeirws.

Mae gwasanaethau glanhau yn parhau mewn cynlluniau tai gwarchod.
Gwasanaethau Glanhau
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Gwiriadau Nwy, Diogelwch Tân a Diogelwch Trydan

Mae ein gwasanaethau torri glaswellt yn parhau.

Mae pob cynllun a hostel ar gau i ymwelwyr nad ydynt yn hanfodol.

Cynlluniau a Hostelau Byw’n Annibynnol/Llety Gwarchod

Cynnal a Chadw'r Tir

Mae gosod eiddo yn parhau lle y gallwn.

gynnwys y Swyddfeydd Dinesig, bellach ar gau i ymwelwyr.
Mae pob swyddfa, gan Swyddfeydd y Cyngor a Hybiau 

Gosodiadau

safleoedd adeiladu lle mae’n ddiogel gwneud hynny.
Mae gwaith yn parhau ar ein

I ddod â’ch tenantiaeth i ben neu adrodd am YG ffoniwch 01446 700111.
Dod â Thenantiaeth i Ben ac Adrodd ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG)

Datblygiadau

Talwch rent trwy ddebyd uniongyrchol neu archeb sefydlog
yn www.valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch 01446 700111 (CyswlltUnFro)
or 01446 736815.

07739 194963,Lisa ar 07739 194956 neu Charlotte ar 07739 194962.
E-bostiwch y tîm cyngor ariannol: Mark ar Cymorth Ariannol

Taliadau Rhent

Rydym yn parhau i archwilio ein hystadau.

Mae pob gweithgarwch wedi’i atal ar hyn o bryd.

Bancio Amser, Hyfforddi a Chyfarfodydd Tenantiaid

Archwiliadau Ystadau



Datrysiadau Tai a Gwasanaethau Cefnogi
DIWEDDARIADAU GWASANAETH

Lle y mae gwasanaethau’n gweithredu rydym yn sicrhau bod mesurau ymbellhau cymdeithasol dau fetr ar waith.
Peidiwch ag anghofio dweud wrthym os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau Coronafeirws.

01446 709793, neu e-bostiwch supportingpeople@valeofglamorgan.gov.uk
Mae asesiadauatgyfeirio yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch Tai Cymorth

Cymorth Tai

Ar agor i roi cymorth dros y ffôn - ffoniwch 01446 735444 neu 07796 239784.
Siop Un Stop

Nid yw asesiadau i ategu ceisiadau Homes4U yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.
Asesiadau Therapi Galwedigaethol

parhau i fod yn a drefnir ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ac i
atal rhag gorfod mynd yno. Cydlynir gwasanaethau Glanhau a Thacluso - 

dros y ffôn a dros e-bost. Cysylltwch â
dischargesolutions@valeofglamorgan.gov.uk or 07976 221078.

Mae Llety Gofal Llai Dwys yn parhau i fod yn Ddatrysiadau Llety

Ty Iolo

Digartrefedd
01446700111neu e-bostiwchhomelessadviceassistance@valeofglamorgan.gov.uk
Ar gyfer argyfyngau tai y tu allan i'n horiau gwaith cysylltwch â ni
ar 01446 721534.

Yn ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref ffoniwch

Mae’r holl swyddfeydd, gan gynnwys y bellach ar gau y Cyngor i aymwelwyr.
Swyddfeydd Dinesig bellach Swyddfeydd Hybiau

700111neu E-bostiwchHomes4U@valeofglamorgan.gov.uk Mae hysbysebion
Homes4U ar gael ar-lein: https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Homes4u

Argyfer ymholiadauHomes4U ffoniwch (01446) Dyraniadau (Homes4U)

Rhoddir cymorth dros y ffôn ac ar y cyfyngau cymdeithasol - mae
cymorth wyneb yn wyneb ar gael i’r rhai mwyaf agored i niwed. Ffoniwch
01446709793neu anfonwche-bost i supportingpeople@valeofglamorgan.gov.uk

Aspire2Own Ar gyfer ymholiadau ffoniwch 01446709476/433 neu e-bostiwch 
housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk.  Mae hysbysebion ar gyfer eiddo
sy’n rhan o’r cynllun ar gael ar wefan y Fro, lle gallwch gofrestru diddordeb:
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/aspire2own

Mae Hostel Tŷ Iolo ar gau i ymwelwyr-nad ydynt yn rai hanfodol.
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