
 Mae llawer o sefydliadau, busnesau a
gwirfoddolwyr wedi dod at ei gilydd yn ystod y
pandemig ac rydym yn parhau i weithio'n galed

i gefnogi ein cydweithwyr sy'n gweithio ar y
rheng flaen, y bregus a'r rhai mewn angen.  

Mae hwn yn gyfnod heriol 
i ni gyd ac rydym yn

gwneud ein gorau i gynnal 
 gwasnanaethau hanfodol.

Dilynwch y Cyngor Sir ar
 y cyfryngau cymdeithasol 

ar gyfer diweddariadau 

Mae gwybodaeth ar wasanaethau hanfodol 
yn cael ei chyhoeddi bob diwrnod ar 

wefan y Cyngor Sir: 
 

www.ynysmon.gov.uk/coronafeirws

Os oes dal angen
cymorth arnoch,

ffoniwch y rhif argyfwng: 
 

01248 750057

Cyllid busnes

PLANT ac OEDOLION bregus 

Mynediad i'r system
cefnogaeth cymunedol a
Banc Bwyd Môn 

Diweddariad ar ganolfannau
gofal ysgolion 

 

 

 

 
 

Cefnogaeth Treth Cyngor   
 a Refeniw 

Newidiadau i gasgliadau
Gwastraff ac Ailgylchu 

Pryderon budd-dal tai

Cefnogaeth i'r rhai sy'n
hynod fregus (Cysgodi) 

 

 

 

Rydym yma i helpu ar faterion pwysig: 

Cysylltu gyda'r Cyngor Sir yn
ystod pandemig  COVID-19 

Gwrandewch ar MônFM 
pob noson am 8yh ar gyfer
diweddariadau - 102.5 FM

ARHOSWCH ADREF CADWCH YN DDIOGEL ARBED BYWYDAU!



Cefnogaeth cymunedol yn ystod y
pandemig COVID-19 

Cerdded y ci

Sgwrs ar y ffôn

 
neu

 

Nôl eich siopa

Postio llythyr

Cyflenwadau brys

 

 

Mae gan yr Ynys system gefnogaeth cymunedol gryf sy'n barod i roi
help i'r rhai sydd mewn angen ar faterion fel: 

Mae Menter Môn wedi creu
map ar lein sy'n amlygu'r
holl gefnogaeth
gwirfoddolwyr a busnes
lleol sydd ar gael.

Linc Cymunedol Môn 
Bydd yn cynorthwyo'r rhai
mewn angen i ddargafnod 
y gefnogaeth sydd ar gael 
ar eu stepan drws.

 

Ffoniwch: 01248 725745
Ebost: linc@medrwnmon.org

Mae Bancbwyd Ynys Môn yma i helpu'r rhai
mewn argyfwng ac yn gallu darparu
teuluoedd gyda parseli bwyd a chyflenwadau
argyfwng. 
 

Ewch i: www.anglesey.foodbank.org.uk
Ffoniwch: 07532 242 994
Ebost: info@anglesey.foodbank.org.uk

Mae'r Coronafeirws wedi
cael effaeith sylweddol
ar fywydau teuluoedd ac
unigolion ym Môn.

Cynnig cyngor trwy
Advicelink. 

 

Ffoniwch: 0300 330 11921
Ebost:

AngleseyCA@gmail.com 
 

Ar agor dydd Llun i Gwener 
o 9yb to 4yh.

Canolfan Cynghori Ynys Môn

PELLTER CYMDEITHASOL - Cofiwch y pwyntiau allweddol hyn:

DIM YSGWYD LLAW
NA CHOFLEIDIO

CADW EICH
PELLTER (2medr)

OSGOI
TORFEYDD

MOND GADAEL CARTREF
OS YN HANFODOL

Ewch i: www.MenterMon.com/Covid-19
Ebost: ymholiadau@mentermon.com


