Cynllun Datblygu Gyrwyr Hŷn
Gogledd Cymru

ASESIAD GYRRU
AM DDIM
i phawb dros 60

Mae nawr yn bosibl i ddynion a merched
60 oed a throsodd gael asesiad gyrru
cychwynnol yn rhad ac am ddim gan
diwtoriaid hyfforddedig Gwasanaeth Asesu
Symudedd a Gyrru Cymru.
• Gwasanaeth o ddrws i ddrws yn eich ardal
• Trwy apwyntiad
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Enw ..........................................................
Cyfeiriad ....................................................

Wrth heneiddio, mae’r newidiadau
canlynol yn debygol o ddigwydd:
• amser ymateb yn arafu
• mae penderfyniadau’n cymryd mwy o amser
• mae gyrru yn fwy blinedig ac yn fwy o
straen
• ni fydd golwg a chlyw cystal â chynt
• mae mwy o angen cael ffisig neu gyffuriau
ar bresgripsiwn
• mae ffitrwydd yn lleihau
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..................................................................
..................................................................
Côd Post ..................................................
Ffôn ..........................................................

Mae’r newidiadau hyn yn digwydd yn
raddol o ganol y pum degau ymlaen ar y
cyfan ac efallai nad ydynt yn amlwg iawn.
Mae’r newidiadau’n parhau hyd nes y
byddant yn amlwg iawn mewn gyrrwyr yn
eu saithdegau.

Dyddiad geni ............................................
Llofnod ....................................................
Byddwn yn gofyn i chi gyflwyno trwydded
yrru gyfredol ac i gymryd prawf golwg fel
y disgrifir yn Rheol 92 Rheolau’r Ffordd
Fawr.

GALLWCH CHI NAWR GAEL ASESIAD GYRRU CYCHWYNNOL
YN RHAD AC AM DDIM GAN DIWTORIAID HYFFORDDEDIG
GWASANAETH ASESU SYMUDEDD A GYRRU CYMRU

Rhowch gynnig arni heddiw …
ᔒ 01352 704498 neu llenwch y ffurflen
a’i phostio.

www.redstonecreative.eu

Yn aml iawn, mae pobl yn cymryd yn
ganiataol eu bod yn well gyrrwyr nag ydynt
mewn gwirionedd. Felly mae’n bwysig
sylweddoli, pan fydd y newidiadau hyn yn
dod i’r amlwg, y gallant effeithio ar eich
gyrru.
Dylai’r rhan fwyaf o bobl fedru parhau i
yrru’n fwy gofalus drwy addasu eu harddull
gyrru ar ôl cael cyngor gyrrwr proffesiynol.

• Gwasanaeth lleol o ddrws i ddrws
yn eich ardal chi

Postiwch hon i:
Cyngor Sir y Fflint
Uned Diogelwch y Ffyrdd
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NF

