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90mm x 60mm (mae’r enghreifftiau hyn yn llai o faint)

Tocyn
unffordd i

os gwelwch yn dda

WALED
OREN

Deunydd i’w ddodi yn eich

Mae’r ‘Waled Oren’ yn un o nifer o brosiectau cyd-

weithiol sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth

Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylderau

Sbectrwm Awtistiaeth Cymru Gyfan.   Helpu pobl

ar Sbectrwm Awtistiaeth yn anad dim i ymdopi â

thrafnidiaeth gyhoeddus yw ei diben.  Mae’r prosiect

wedi’i seilio ar gynlluniau sydd eisoes yn cael eu

gweithredu yn Nyfnaint a Sir Benfro.

Hoffem ddiolch o galon i’r sefydliadau canlynol am

eu cymorth a’u cyfraniad.

Ai hwn
yw’r trên i

WALED
OREN

cynllun

Ai hwn
yw’r bws i
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Dyfais i helpu pobl sydd weithiau’n cael ffwdan
i egluro eu hanghenion wrth staff trafnidiaeth,
yw’r waled oren.  Mae ganddi le i ddefnyddwyr
ddodi negeseuon ysgrifenedig a gweledol i’w
dangos i staff.

Bydd staff trafnidiaeth ym mhob rhan o Gymru

wedi cael eu hyfforddi i adnabod y waled, ac 

felly’n gwybod eu bod yn rhaid iddynt fod yn

amyneddgar a helpu.  Bydd y waled yn cael ei

chydnabod gan staff Trenau Arriva Cymru a phrif

gwmnïau bysiau lleol gan gynnwys First Cymru,

Stagecoach, Bws Caerdydd, Bws Casnewydd a

Bws Arriva.

Nid yw’r waled yn caniatáu i
ddefnyddwyr deithio am ddim

neu’n rhad.

Am fwy o wybodaeth a thempledi i’w dodi yn y

waled ewch i:

www.valeofglamorgan.gov.uk
www.asdinfowales.co.uk

a gwefannau awdurdodau lleol eraill.
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Defnyddio eich

Pwy sy’n cael ei defnyddio?
Cynlluniwyd y waled oren ar gyfer pobl sydd am

gael help i gyfathrebu â staff wrth ddefnyddio 

bysiau neu drenau, yn enwedig pobl sy’n dioddef o

anhwylder ar Sbectrwm Awtistiaeth.

Os ydych am gael Waled Oren, dylech

gysylltu ag un o’r mannau canlynol:

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton 

Y Barri

CF63 4RU

Ffôn: (01446) 700111

Llyfrgell y Sir, Y Barri

Sgwâr y Brenin

Y Barri

CF63 4RW

Ffôn: (01446) 422425

Llyfrgell Penarth 

Heol Stanwell 

Penarth

CF64 2YT

Ffôn: (029) 2070 8438

Llyfrgell Llanilltud Fawr

Heol Trebefered

Llanilltud Fawr

CF61 1XZ

Ffôn: (01446) 792700

Llyfrgell y Bont-faen

Hen Neuadd

Y Stryd Fawr

Y Bont-faen

CF71 7AH

Ffôn: (01446) 773941

Beth yw hi?
Waled sy’n cynnwys pocedi plastig lle cewch ddodi

geiriau a lluniau i’ch helpu i egluro eich anghenion

wrth staff trafnidiaeth, yw hi.  Gellwch gydgyfnewid

y geiriau a’r lluniau hyn.

Mewn argyfwng
Ysgrifennwch fanylion y sawl yr hoffech i ni gysylltu

ag ef ar adeg argyfwng, a’u dodi yn y waled.

Cewch ddangos y waled i aelod o staff wedyn er

mwyn gofyn am gymorth.

Unrhyw fanteision eraill?
Nid yw’r Waled Oren yn rhoi mantais ariannol i chi

nac yn caniatáu i chi gael y flaenoriaeth ar deithwyr

eraill.  Eich helpu i gyfathrebu yw ei unig bwrpas.

Creu geiriau a thempledi
Mae templedi ar gael i chi eu defnyddio, neu os

mynnwch, cewch greu eich deunydd eich hun i’w

ddodi yn y pocedi drwy dorri darnau o bapur

90mm wrth 60mm.

Sut mae ei defnyddio hi?
Cewch ddangos y waled a’r deunydd sydd ynddi i

staff pan fydd angen help arnoch.  Mae staff 

trafnidiaeth yn gwybod am y cynllun waled oren, a

byddant yn sylweddoli bod angen cymorth arnoch.
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