Gwasanaeth
Cymorth Casglu

Ynglyn â'r Gwasanaeth Cymorth Casglu
Os oes arnoch chi angen cymorth i symud eich cynwysyddion neu'ch
bin ar eich diwrnod casglu, efallai eich bod chi'n gymwys i wneud cais
am wasanaeth casglu â chymorth.

Beth yw'r gwasanaeth casglu â chymorth?

Bydd hynny'n golygu y bydd criwiau casglu yn nôl eich cynwysyddion
a'ch biniau o leoliad a gytunwyd arno y tu allan i'ch cartref ac yn mynd
â nhw'n ôl wedyn. Ni fydd criwiau ailgylchu yn mynd i mewn i'ch
cartref ac ni fyddan nhw'n didoli eich eitemau ar gyfer ailgylchu.
Os oes arnoch chi angen cymorth i ddidoli eitemau yn eich cartref,
cysylltwch ffrind, aelod o'ch teulu, gofalwr, gweithiwr gofal neu
weithiwr cymdeithasol.

Pwy sy'n gymwys i dderbyn Gwasanaeth Casglu â
Chymorth?
Rydych chi'n gymwys i wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth os
nad ydych chi'n gallu symud eich cynwysyddion ailgylchu a gwastraff,
ac:

abcde

Sir Conwy, yr amgylchedd iawn i ailgylchu
Conwy County, the right environment to recycle

Llenwch y ffuren sydd ynghlwm.

Enw

Ar ôl derbyn eich cais efallai bydd swyddog yn cysylltu â chi i'w drafod
ymhellach a threfnu asesiad.

Cyfeiriad a
Chod Post

Gallwch ofyn am naill ai:

Gallwn drefnu casgliad â chymorth i breswylwyr na allant symud eu
cynwysyddion a biniau yn gorfforol ar ymyl y palmant ar ddiwrnod
casglu.

Ydych chi angen help gyda’ch
cynwysyddion gwastraff neu ailgylchu?

Ffuren Gais Cymorth Casglu

Sut ydw i'n gwneud cais?

Os nad oes gennych chi unrhyw un arall (perthynas, ffrind neu
ofalwr) sy'n gallu'ch helpu chi symud y cynwysyddion wrth ymyl y
palmant ar y diwrnod casglu
Os oes gennych chi fan addas i leoli'ch cynwysyddion sydd o
fewn cyrraedd i'r criwiau
Os ydych chi'n cytuno i ddidoli'ch eitemau'n gywir ar gyfer
ailgylchu

Gwasanaeth Casglu â Chymorth Dros Dro – e.e. os ydych chi
wedi cael anaf neu driniaeth (fel clun neu ben-glin newydd) ac

nad ydych chi'n gallu symud eich cynwysyddion neu niau ar hyn
o bryd, ond bod disgwyl i chi wella'n dda.
Dywedwch wrthym os yw eich amgylchiadau wedi newid ac nad
ydych angen casgliad â chymorth (er enghraifft, os oes rhywun yn eu
symud i chi).
Gallwch ofyn am wasanaeth casglu â chymorth dros dro am 3, 6 neu
12 mis; neu

Rhif ffôn
Ebost
Gyda pha gynwysyddion sydd arnoch angen cymorth?
Ailgylchu
Bin olwynion
Am ba hyd oes arnoch angen y gwasanaeth?
6 mis
3 mis

12 mis

Cynnyrch Anymatal

Yn barhaol

Disgriwch y rheswm dros pam mae arnoch
angen cymorth:

Gwasanaeth Casglu â Chymorth Parhaol - Os oes arnoch chi
angen cymorth i symud eich cynwysyddion ac os nad yw'ch
amgylchiadau yn debygol o newid, gallwch wneud cais am
wasanaeth casglu â chymorth parhaol.
Rydym ni'n cadw'r hawl i ysgrifennu atoch chi bob dwy ynedd i
ofyn i chi gadarnhau a oes arnoch chi dal angen y gwasanaeth.
Gall methiant i ymateb, olygu efallai y bydd eich cynhwysyddion
yn cael eu methu ar ddiwrnod eich casgliad.

Efallai byddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol yn y dyfodol i
wirio angen hirdymor neu os oes gennym bryder ynghylch eich
cymhwysedd i’r gwasanaeth hwn.

Lle yw'r man gorau i chi adael eich cynwysyddion, fel y gall
ein criw eu casglu?

Peidiwch ag ymgeisio:
Os oes gennych rywun arall megis aelod o'r teulu, ffrind, ofalwr
neu weithiwr ofal sy'n gallu symud eich cynwysyddion at ochr y
ffordd i chi.
Os nad oes gennych chi reswm da dros wneud hynny. Mae'r
gwasanaeth casglu â chymorth ar gyfer pobl sydd wir yn cael
trafferth symud eu cynwysyddion a'u biniau.
Os ydych chi'n mynd ar wyliau neu'n gweithio i ffwrdd yn aml.
Holwch aelod o'ch teulu, ffrind neu gymydog a ydynt yn fodlon
mynd â'ch cynwysyddion a'ch biniau i ymyl y palmant.

Gallaf gadarnhau nad oes modd i mi yn gorfforol roi fy nghynhwysyddion ar ymyl y palmant. Gallaf
gadarnhau nad yw unrhyw un sy'n byw gyda mi sy'n gallu helpu ac nid oes gen i ffrind nac aelod o'r teulu
sy'n gallu helpu.
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Os gwelwch yn dda, caniatewch hyd 10 diwrnod gwaith i brosesu eich cais.

