
Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro - Celfyddydau dros Iechyd a 

Lles  

Canllawiau Cyfathrebu ar gyfer Artistiaid a Chydweithredwyr 

 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth, yn ogystal ag awgrymiadau, i'w cadw 

mewn cof wrth sôn am eich ymwneud â phrosiect ar gyfer Tîm y Celfyddydau dros Iechyd a 

Lles er mwyn sicrhau bod cyfathrebu'n cael yr ymgysylltiad mwyaf posibl. 

Gofynnwn i chi beidio â chyhoeddi'r prosiect yn gyhoeddus, cyn iddo gael ei gyhoeddi ar 

wefan y Celfyddydau dros Iechyd a Lles (www.cardiffandvale.art), oni chytunir fel arall.  

 

Termau Defnyddiol 

Dyma esboniad byr i egluro'r derminoleg gywir i'w defnyddio wrth drafod ein gwaith. 

Mae Rhaglen y Celfyddydau dros Iechyd a Lles yn apêl yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro – 

elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Enw’r prif ofod arddangos yn 

Ysbyty Athrofaol Llandochau yw Oriel yr Aelwyd, y mannau arddangos llai yw 

Arddangosfa'r Plaza a Arddangosfa'r Coridor. Mae yna hefyd le arddangos yn Ysbyty'r 

Barri.  Rheolir pob arddangosfa gan Dîm y Celfyddydau dros Iechyd a Lles.  

 

Cysylltwch â ni os: 

Oes gennych unrhyw gyswllt gwasg neu'r cyfryngau ynglŷn â'r prosiect 

Cewch eich enwebu am wobr 

Yr ydych yn cynllunio ymgyrch neu gyhoeddiad ynglŷn â'ch prosiect 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ddrafftiau o gyfathrebiadau 

ynglŷn â'ch prosiect drwy e-bostio’r Intern Celfyddydau a Busnes, Bex Betton ar 

bex.betton@wales.nhs.uk 

 

Tagiau  

Rydym yn eich annog i hyrwyddo eich ymwneud â Rhaglen y Celfyddydau dros Iechyd a Lles 

ar y cyfryngau cymdeithasol, hoffwch a rhannwch ein swyddi ynglŷn â'ch prosiect ac os 

ydych yn postio ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun, anfonwch ni drwy 

ddefnyddio'r manylion isod: 

Twitter: @CavuhbArts 



Facebook: @CAVUHBarts 

Instagram: @thehearthgallery 

 

Y Gymraeg 

Rydym wir yn gwerthfawrogi cyfathrebu a wneir yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

 

Logos 

Lle bo angen, dylech gynnwys logo Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â logo'r 

Celfyddydau dros Iechyd a Lles. Os ydych yn arddangos yn Oriel yr Aelwyd, dylech hefyd 

gynnwys naill ai logo Oriel yr Aelwyd neu logo'r Oriel Rithwir. 

Mae’r holl logos ar gael yma  


