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PUBLIC / CYHOEDDUS 

Canllawiau ar gyfer Dehonglwyr BSL/Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu: Cefnogi myfyrwyr 

sydd angen BSL/CSW mewn amgylchedd ar-lein. 

Efallai y bydd angen cefnogaeth Dehonglwyr/Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu Iaith 

Arwyddion Prydain (BLS) ar fyfyrwyr byddar neu sydd â nam ar eu clyw mewn ystafell 

ddosbarth. Mewn lleoliad ar-lein, mae angen rhoi trefniadau ychwanegol ar waith i sefydlu 

sianel gyfathrebu breifat rhwng y myfyriwr a'i ddehonglwr sy'n rhedeg yn gyfochrog â phrif 

sesiwn Blackboard Collaborate. 

Cefnogi myfyriwr sydd angen BSL/CSW mewn sesiwn cydamserol (byw) ar-lein: 

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir (Blackboard) i 

fyfyrwyr gael mynediad at eu deunyddiau cwrs, modiwl, asesiadau a gweithgareddau. 

Blackboard Collaborate yw'r offeryn a ddefnyddir amlaf i hwyluso sesiynau byw ar-lein. Os 

ydych chi'n anghyfarwydd â defnyddio Blackboard Collaborate, mae canllaw ar gael i’ch 

helpu chi i ddechrau arni. 

Cynghorir staff addysgu yn y brifysgol i greu sesiynau byw cyfamserol os oes ganddynt 

fyfyriwr/myfyrwyr ar y cwrs/modiwl sydd angen BSL/CSW. Mae hyn er mwyn i chi allu 

darparu dehongliad effeithiol a di-dor i'r myfyriwr sydd angen y gefnogaeth yn ystod y 

sesiwn. 

Felly, beth sydd angen i mi ei wneud? 

Os ydych chi'n cefnogi myfyriwr mewn sesiwn fyw ar-lein ... 

• Byddwch yn derbyn cyfarwyddyd i gael mynediad i'r sesiwn Blackboard Collaborate 

naill ai trwy'r myfyriwr rydych chi'n ei gefnogi neu trwy'r darlithydd. Gallai hwn fod 

yn ddolen y mae angen i chi ei chlicio i gael mynediad iddo, neu efallai y cewch eich 

cyfarwyddo i gael mynediad i Collaborate trwy'r modiwl ar Blackboard. 

• Anfonir dolen atoch hefyd i gyfarfod TEAMS gan y darlithydd, wedi’i drefnu ar gyfer 

yr un dyddiad/amser â'r sesiwn Blackboard Collaborate. DS: mae angen i chi sicrhau 

eich bod chi'n cyrchu’r cyfarfod TEAMS a sesiwn Blackboard Collaborate ar yr un pryd 

ar gyfer y sesiwn a drefnwyd.  

Nodiadau pwysig i sicrhau bod y sesiwn yn rhedeg yn esmwyth: 

• Mae angen i'r myfyriwr sydd angen cefnogaeth a chi (dehonglwr/dehonglwyr) fod yn 

y sesiwn Collaborate AC yn y cyfarfod Teams ar yr un pryd. 

• Chi a'r myfyriwr yw'r unig rai sydd angen bod yn bresennol yn y cyfarfod Teams gan y 

defnyddir hyn fel y sianel gyfathrebu ar gyfer y myfyriwr. 

• Anogir pawb sy'n cymryd rhan yn y sesiwn Collaborate i DDIFFODD eu camerâu a dim 

ond y rhai sy'n cyflwyno ddylai gael eu camera YMLAEN lle bo hynny'n bosibl. 

• Anogir cyfranogwyr y sesiwn Collaborate i ddistewi eu meicroffon a dywedir wrthynt 

am godi eu llaw ac aros am ysgogiad i ddad-ddistewi eu meicroffon cyn siarad. 

DS: gall y darlithydd fod yn defnyddio ystafelloedd ymneilltuo yn ystod y sesiwn Collaborate. 

Dyma lle rhennir y grŵp yn grwpiau llai ar gyfer trafodaeth.  Bydd angen i'r darlithydd 

sicrhau yn faniwal eich bod chi a'r myfyriwr yn cael yr un ystafell. 
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