
Mae Calan DVS yn darparu cefnogaeth
arbenigol i unigolion a theuluoedd sy'n
profi trais a cham-drin domestig.

Gallwn ni helpu

Bae'r Gorllewin
Castell-nedd Port Talbot

01639 633580
Pen-y-bont ar Ogwr

01656 766139

De Powys
Aberhonddu

01874 625146
Maesyfed

01597 824655

Cwmamman
01269 597474

enquiries@calandvs.org.uk
www.calandvs.org.uk

Gwasanaeth Trais
Cam-drin Domestig

Llinell Gymorth Byw heb Ofn:
0808 80 10 800www.calandvs.org.uk

Gadewch inni eich
helpu chi i fod yn ddiogel

Gwasanaeth
Trais Cam -

drin Domestig

“Diolch i chi am roi fy
mywyd yn ôl i mi.”

Cefnogaeth, gwybodaeth ac
arweiniad i ferched y mae cam-drin
domestig yn effeithio arnynt, gan
gynnwys y rhaglenni Rhyddid ac
Adferiad

Gwasanaethau arbenigol i cefnogi
plant a phobl ifanc

Cymorth ffôn 24 awr

Ymyrraeth argyfwng a llety brys

Cynllunio diogelwch ac asesu risg

Cefnogaeth arbenigol i ddynion yr
effeithir arnynt gan gam-drin
domestig

Sesiynau hyfforddi ac
ymwybyddiaeth trais domestig
pwrpasol



Ydych chi'n ddiogel? Camau Cyntaf A yw rhywun rydych
chi'n ei adnabod mewn
perthynas ymosodol?

Beth wyt ti'n gallu gwneud?

Oeddet ti'n gwybod...

Bydd yn digwydd eto
Nid eich bai chi yw hynny

Beth yw Cam-drin Domestig?

Ydy rhywun rydych chi'n ei garu yn...

www.calandvs.org.uk enquiries@calandvs.org.uk

“Roeddwn i angen cefnogaeth ac roedd
yno pryd bynnag yr oeddwn ei angen, 

ni allwn fod wedi symud ymlaen
heb yr help a roddwyd imi.”

Mae traean y cam-drin yn dechrau pan
fydd y fenyw yn feichiog.

Mae 90% o blant yn yr un ystafell neu'r
ystafell nesaf yn ystod digwyddiad

Mae plant sy'n agored i drais domestig
yn fwy tebygol o gael problemau
ymddygiad ac emosiynol.

Os ydych chi'n dyst i ymosodiad
neu os yw'ch ffrind neu aelod o'ch
teulu mewn perygl, ffoniwch yr
heddlu ar 999.

Os ydych chi'n adnabod neu'n amau
bod rhywun yn profi cam-drin domestig,
mae help ar gael. 

Anogwch nhw i geisio cymorth
proffesiynol ac i flaenoriaethu eu 
diogelwch ar adegau penodol. 

Er nad oes ffordd syml o wybod a yw 
hywun yn profi camdriniaeth, gall fod
arwyddion bod rhywbeth o'i le. Gall y
rhain fod yn fach ar y dechrau, ond
drosamser maent yn debygol o ddod 
yn fwy amlwg. 

Os ydych chi'n profi cam-drin domestig,
mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud
i wneud eich hun yn ddiogel a'ch helpu chi
i baratoi ar gyfer adegau pan allech chi
fod mewn perygl. 

Os ydych chi'n ofnus neu'n anniogel,
cysylltwch â'r heddlu.

Cadwch gofnod o ddyddiadau ac
amseroedd pob digwyddiad.

Os ydych chi wedi cael eich anafu,
mynnwch sylw meddygol.

Cadwch eich ffôn wedi'i wefru'n
llawn a gyda chi bob amser.

Dywedwch wrth ffrind, aelod o'r
teulu neu rywun rydych chi'n
ymddiried ynddyn nhw am yr hyn
sydd wedi bod yn digwydd.

Cadwch eich pasbort a'ch copïau
o ddogfennau pwysig mewn man
diogel (gyda ffrind neu berthynas.)

Meddyliwch am ddweud wrth
eich cyflogwr am eich sefyllfa.

Peidiwch â dial - nid yw'n ddiogel.

Eich brifo?
Eich rheoli chi; yn emosiynol,
yn gorfforol, yn rhywiol neu'n
ariannol?
Eich dychryn?
Gweiddi arnoch chi, yn galw
enwau arnoch chi, yn eich sarhau
neu'n dweud wrthych chi beth i'w
wneud neu beth i beidio â'i wneud?
Bygwth chi mewn unrhyw ffordd?
Dweud mai eich bai chi yw'r
cam-drin?

Addo ichi dro ar ôl tro y byddan
nhw'n newid ac yn dweud na fydd
yn digwydd eto?

Cam-drin Domestig yw cam-drin corfforol,
emosiynol, seicolegol, rhywiol neu
ariannol ar person, gan ei bartner,
aelod oʼi teulu neu rywun y buʼn
perthynas agos â nhw.

Gall Cam-drin Domestig
digwydd i unrhyw un.


