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CYMORTH MYNEDIAD IECHYD MEDDWL AR GYFER GODS & KINGS 

Ar gyfer Tîm y Swyddfa Docynnau 

Dylid anfon e-bost yn amlinellu'r ddarpariaeth mynediad at bob aelod o'r gynulleidfa fel nad 

yw'r rhai sydd ag anghenion Mynediad yn teimlo rheidrwydd i orfod adnabod eu hunain. 

Dylai'r wybodaeth hon gael ei chynnwys ar y wefan hefyd.  

Cynnwys a awgrymir ar gyfer yr e-bost:  

 Os oes angen cymorth arnoch, dewch draw i'r swyddfa docynnau ar ôl cyrraedd. 

 Gallwch gadw sedd ymlaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd. Gallwch wneud cais i 

gael gweld y gofod cyn y perfformiad / cyn archebu sedd i leddfu unrhyw anghenion 

ychwanegol sydd gennych.  

 Os oes angen, mae'n bosib dod mewn i'r theatr hyd at hanner awr cyn i'r perfformiad 

ddechrau. 

 Os byddwch yn gadael y theatr yn ystod y sioe, bydd Tywysydd yn eich tywys yn ôl 

i'ch sedd. Efallai na fydd yn bosib dychwelyd i'ch sedd wreiddiol. 

 Mae man tawel ar gael drwy gydol y nos os bydd ei angen arnoch. Bydd arwyddion 

clir i'r ystafell neu gallwch ofyn i un o'r Tywyswyr ddangos yr ystafell i chi.  

 Mae sgwrs BSL a rhagolwg o'r gofod ar gael cyn dechrau'r perfformiad. Siaradwch ag 

aelod o'r swyddfa docynnau a byddan nhw'n hapus i drefnu hyn ar eich cyfer. 

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn y perfformiad mae croeso i chi gysylltu â ni. 

 

Enghraifft o e-bost gan y Swyddfa Docynnau 

Dewis eich sedd 

Gallwch ddewis eich sedd cyn eich ymweliad, hyd yn oed os nad ydyn ni'n defnyddio cynllun 

eistedd i werthu'r digwyddiad. Gallwch ofyn i gael gweld y lle, dewis eich sedd a byddwn yn 

gwneud yn siŵr bod y sedd honno wedi'i chadw ar eich cyfer pan fyddwch yn cyrraedd. 

I wneud apwyntiad i weld eich sedd neu os ydych chi am drafod unrhyw beth arall am eich 

ymweliad, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio ....................., e-bostio .......................... neu alw heibio 

a chael sgwrs gyda thîm y swyddfa docynnau. 

Byddwn yn agor drysau'r awditoriwm hanner awr cyn amser dechrau swyddogol y 

perfformiad, felly os bydd angen ychydig o amser arnoch chi i wneud eich hun yn 

gyfforddus, mae hynny'n hollol iawn. 
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Gadael yr Awditoriwm 

Os byddwch yn gadael eich sedd yn ystod y sioe, bydd tywysydd yn eich tywys allan o'r 

awditoriwm ac yn ôl i'ch sedd pan fyddwch chi'n barod. Yn anffodus, efallai na fydd modd i 

ni fynd â chi'n ôl i'ch sedd wreiddiol bob amser. 

Os bydd angen man tawel arnoch chi yn ystod y noson, bydd ystafell ar gael i chi. Bydd 

arwyddion clir i'ch cyfeirio i'r ystafell, ond bydd aelod o'n tîm yn fwy na pharod i ddangos y 

ffordd i chi. 

Ar ôl y sioe 

Bydd sgwrs banel (gydag Iaith Arwyddion Prydain) yn cael ei chynnal tua phum munud ar ôl 

y sioe, felly os ydych am adael yr awditoriwm i fynd i'r tŷ bach ac yna dod yn ôl i mewn, mae 

croeso i chi wneud hynny. 

Mae croeso i chi gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar eich ymweliad, ac rydyn ni bob amser yn 

hapus i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. 

Gan edrych ymlaen at eich gweld yn fuan. 

…………………… Tîm y Swyddfa Docynnau 

(cyfrannwyd yr enghraifft uchod gan Dîm Swyddfa Docynnau Glan yr Afon) 

 

Ar gyfer Tîm Blaen y Tŷ 

 Caniatewch i aelodau o'r gynulleidfa gadw eu sedd naill ai wrth archebu, wrth 

gyrraedd neu cyn dyddiad y perfformiad (ar ôl archebu lle).  

 Ni ddylai staff na thywyswyr ofyn i aelodau o'r gynulleidfa sydd wedi cadw sedd i 

symud. 

 Trafodwch gyda'r Cwmni i ddarparu sgwrs cyn y sioe ar gyfer aelodau o'r gynulleidfa 

sydd wedi gofyn am hynny ymlaen llaw (BSL). 

 Darparwch le a bwrdd i arddangos deunydd Iechyd Meddwl. 

 Darparwch Fan Tawel pwrpasol ar gyfer aelodau o'r gynulleidfa. Dylai arwyddion clir 

gyfeirio pobl at y Man Tawel, a dylai'r tywyswyr fod yn ymwybodol ohono. Dylid 

darparu digon o ddŵr a gwydrau yn y man tawel. 

 Efallai y bydd rhai aelodau o'r gynulleidfa yn dymuno mynd i'w seddi'n gynnar. 

Byddem yn argymell bod y tŷ yn agor drysau'r theatr 15 munud yn gynt na'r arfer 

ond dim mwy na 30 munud cyn i'r perfformiad ddechrau. 

 Mae'n bosib y bydd rhai aelodau o'r gynulleidfa yn gofyn am gael gweld y gofod 

theatr mwy na 30 munud cyn y perfformiad. Trafodwch gyda'r Cwmni i drefnu hyn. 

 Bydd angen lle amgen ar y Cwmni i baratoi 30 munud cyn pob perfformiad. 
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 Os yw aelod o'r gynulleidfa yn gadael yn ystod y sioe, holwch a ydyn nhw'n iawn neu 

a oes angen unrhyw gymorth arnyn nhw – ond peidiwch â gor-ffwdanu. Os oes 

angen unrhyw beth arnyn nhw, dywedwch wrthyn nhw mai dim ond gofyn sydd 

angen, a bod man tawel hefyd ar gael. 

 Os bydd aelod o'r gynulleidfa yn gadael y theatr yn ystod y perfformiad, dylai 

tywysydd fod ar gael i'w tywys yn ôl i'w sedd. Efallai na fydd yn bosib mynd â nhw'n 

ôl i'w sedd wreiddiol, rhag ymyrryd yn ormodol ar y perfformiad. 

 Ar ddiwedd y perfformiad, gofynnwch i Reolwr Blaen y Tŷ gyhoeddi y bydd 

trafodaeth ar ôl y sioe yn dechrau mewn 10 munud. Gall aelodau o'r gynulleidfa adael 

yr awditoriwm a dod yn ôl ar gyfer y drafodaeth, neu aros yn eu seddi. Dylai'r 

drafodaeth ar ôl y sioe fod yn agored i aelodau o'r cyhoedd na fuodd i weld y sioe 

hefyd. Gwnewch gyhoeddiad Blaen y Tŷ i ddweud bod y drafodaeth ar ôl y sioe ar fin 

dechrau. 

 Mae'n bosib y bydd rhai cyfranogwyr yn amharod i ofyn cwestiwn ar lafar yn ystod y 

drafodaeth ar ôl y sioe. Dylech baratoi ardal lle gallan nhw gyflwyno'u cwestiynau yn 

ysgrifenedig er mwyn i'r cyflwynydd eu darllen allan i'r panel. Dylai'r Cyflwynydd / 

Cadeirydd y panel gael gweld y rhain ar ddechrau'r drafodaeth. 

 Ni ddylai'r drafodaeth ar ôl y sioe bara mwy na 45 munud, a gall fod yn fyrrach yn 

seiliedig ar farn Cadeirydd y panel. 

Ar gyfer y Cwmni 

 Bydd y tŷ yn agor drysau'r theatr 15 munud yn gynt na'r arfer ond dim mwy na 30 

munud cyn i'r perfformiad ddechrau. Dylech gynllunio eich trefniadau cynhesu a 

pharatoi yn unol â hynny.  Bydd lle cynhesu ar wahân i'r theatr ar gael i'w defnyddio 

os oes ei angen arnoch. 

 Dylech fod yn ymwybodol y gallai aelodau o'r gynulleidfa adael y theatr a dychwelyd 

drwy gydol y sioe o bosib. 

 Bydd aelod o'r Cwmni yn briffio'r Tywyswyr am: 

- Gynnwys y cynhyrchiad 

- Y Mynediad a ddarperir 

- Yr adnoddau Iechyd Meddwl sy'n cael eu harddangos 

- Cwmni Four in Four 

 Os bydd aelodau BSL o'r gynulleidfa'n gofyn am sgwrs cyn y sioe, trafodwch gyda'r 

Lleoliad i ddarparu un.  

 Bydd egwyl o 10 munud rhwng y perfformiad a'r drafodaeth ar ôl y sioe. 

 Ni ddylai'r drafodaeth ar ôl y sioe bara mwy na 45 munud, a gall fod yn fyrrach yn 

seiliedig ar farn Cadeirydd y panel. 

 Bydd manylion cyswllt / gwybodaeth am y Cwmni ar gael ar gais i'r rhai sy'n gofyn 

amdanynt. 

 h.y. gwefan neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 
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Gwybodaeth Gyswllt: 

Gwefan: www.fourinfour.co.uk 

E-bost: info@fourinfour.co.uk 

Instagram: @FourinFour_ArtsandHealth 

https://www.instagram.com/fourinfour_artsandhealth/ 

Facebook: Four in Four - Arts & Health / @FourinFourWales 

https://www.facebook.com/FourinFourWales/ 

Twitter: @FourinFour1 https://twitter.com/FourinFour1 

 

 
    Darparwyd y llun gan John Campbell 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Photograph provided by John Campbell 

 

 

"Rydw i'n deall nad Gwyddoniaeth yw Seiciatreg. Celfyddyd yw hi, sy'n agored i 

ddehongliad a chamddefnydd. Gosodwch ddau unigolyn sydd â'r un cyflwr iechyd 

http://www.fourinfour.co.uk/
https://www.instagram.com/fourinfour_artsandhealth/
https://www.facebook.com/FourinFourWales/
https://twitter.com/FourinFour1
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meddwl ochr yn ochr, ac fe welwch fod ganddyn nhw gymaint o bethau'n wahanol ac 

sydd ganddyn nhw'n debyg. Yn syml, rydyn ni'n cael ein rhoi mewn categorïau i 

gynorthwyo yn ein dosbarthiad a'n cyfundrefnau cyffuriau. Yn ôl pob tebyg, dim ond dau 

newid bach ydw i o fod yn sgitsoffrenig."  
 

Paul Whittaker, Gods & Kings 

  


