Annwyl Gyfaill,
Fel y byddwch yn ymwybodol, mae'r byd yn wynebu argyfwng pandemig ar hyn o bryd. Ein rôl ni fel
Cynghorwyr yn ninas Bangor yw eich helpu chi, fel yr angen. Gan fod nifer o’n trigolion lleol naill ai'n
oedrannus a / neu'n fregus i’r firws, rydym am roi cynllun mewn lle i geisio cadw pawb mewn cysylltiad,
gyda chyflenwad o fwyd ac anghenion, neu, fod rhywun ar gael ar ben arall y ffôn am sgwrs gyfeillgar.
Os ydych chi'n dangos unrhyw arwyddion neu symptomau o'r firws, cofiwch ddilyn cyngor cyfredol y
Llywodraeth i hunan-ynysu chi a'ch teulu a dilyn cyngor meddygol arbenigol ar wefan
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/COVID19/.
Mae Cyngor Dinas Bangor wedi sefydlu Cronfa Gefnogi, y gall grwpiau a mudiadau lleol neud cais
amdano, i gefnogi ymdrechion gwirfoddoli ac ar gyfer teuluoedd a pobl mewn sefyllfa fregus iawn. I
wneud cais cysylltwch â townclerk@bangorcitycouncil.com , neu ewch i wefan y Cyngor.
Isod mae rhestr o enwau a rhifau ffôn Cynghorwyr lleol. Os oes angen unrhyw siopa neu unrhyw fath
o gyflenwad arnoch, mae croeso i chi ffonio'r person perthnasol. Cofiwch, os na fydd yr alwad yn eich
cysylltu y tro cyntaf, mae'n bosib bod y person hwnnw'n delio ag unigolyn arall, felly gadewch eich
henw a'ch rhif ffôn a byddwn yn dychwelyd eich galwad cyn gynted ag y gallwn.
SYLWCH: Mae'r rhwydwaith yma yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ac nid gweithwyr
meddygol proffesiynol. Rydyn ni i gyd yn aelodau a grwpiau o'r gymuned eisiau cefnogi'r rhai mwyaf
bregus gyda negeseuon, dosbarthu gwybodaeth a chysur emosiynol.
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