Voco Chat
Llawlyfr

Geirfa cyfathrebu gyda symbolau ar gyfer
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Y llawlyfr hwn
Croeso i Voco Chat, set grid ar gyfer Grid 3 a Grid for iPad.
Os ydych chi’n newydd i Grid, mae ein canllawiau Dechrau Arni yn lle
gwych i gychwyn. Maen nhw’n cyflwyno sut mae Grid yn gweithio, gan
gynnwys sut mae ychwanegu setiau grid, ffurfweddu mynediad a llawer
mwy.
Mae’r rhain ar gael yn thinksmartbox.com/support
Yn y llawlyfr hwn, caiff print trwm ei ddefnyddio i dynnu sylw at
gysyniadau a phwyntiau pwysig.
I’ch helpu i lywio drwy’r set grid, pan fyddwn ni’n cyfeirio at grid penodol
yn Voco Chat, byddwn yn defnyddio print glas.
Weithiau byddwn yn eich arwain at grid penodol yn Voco Chat. Mae’r
enghreifftiau hyn yn edrych fel a ganlyn:
Fy offer → Gosodiadau → Mwy
Mae hyn yn golygu dewis Fy offer, yna Gosodiadau, yna Mwy.
Efallai y byddwn hefyd yn cyfeirio at rai elfennau o’r Grid ei hun. Mae’r
enghreifftiau hyn yn edrych fel a ganlyn:
Bar Dewislen → Edit grid
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Cyflwyno Voco Chat
Mae Voco Chat yn eirfa gryno sy’n defnyddio symbolau, ac sy’n
galluogi defnyddwyr i gyfathrebu am ystod eang o resymau. Gallwch
ddweud beth sydd arnoch ei eisiau, gofyn cwestiwn, dweud wrth
rywun amdanoch chi’ch hun neu gael sgwrs.
Mae Voco Chat wedi’i ddylunio i’w gwneud hi’n haws creu negeseuon
ac mae’n seiliedig ar sylfaen o chwe llwybr neges. Mae hefyd yn
cynnwys geirfa i gefnogi unigolion i gymryd mwy o ran, ymgysylltu
mewn sgyrsiau, a bod yn fwy annibynnol, yn ogystal â siarad am
bynciau pwysig fel iechyd meddwl a iechyd lles.

Dull pragmatig o ddefnyddio iaith
Rydyn ni i gyd yn cyfathrebu am ystod eang o resymau, fel gofyn
cwestiwn, rhoi barn a dweud stori. Mae cyfathrebu hefyd yn ein
galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau, creu perthnasoedd
a lleisio ein barn ein hunain.
Nod Voco Chat yw cefnogi hyn i gyd a mwy, drwy ganolbwyntio nid
yn unig ar y geiriau rydyn ni’n eu defnyddio, ond hefyd pam rydyn ni’n
cyfathrebu a sut rydyn ni’n rhyngweithio gan ddefnyddio iaith. Gelwir
hyn yn aml yn bragmateg.
Roedd The Pragmatics Profile for People who use AAC (Martin,
Small a Stevens, 2017), yn adnodd a oedd yn ganolog i’r broses
o ddatblygu Voco Chat. Mae’n rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r holl
resymau pam ein bod yn cyfathrebu a sut rydyn ni’n cymryd rhan
mewn sgyrsiau.
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Prif nodweddion
•

Mae gan bob grid 12 cell ar gyfer cyfathrebu, yn ogystal
ag un rhes ac un golofn ar gyfer ysgrifennu sgwrs, llywio a
swyddogaethau

•

Mae’r eirfa wedi’i threfnu’n golofnau, o’r chwith i’r dde, gyda’r
geiriau a’r ymadroddion y mae angen i chi eu cyrraedd gyflymaf
neu amlaf yn y gornel chwith uchaf

•

Mae llwybrau neges yn eich cefnogi i greu negeseuon am
amrywiaeth o resymau

•

Mae cyfuniad o eiriau ac ymadroddion yn eich helpu i gyfleu eich
neges yn gyflym ac yn effeithlon, o negeseuon un rhan i negeseuon
aml-ran

•

Mae gridiau templed a chelloedd gwag yn ei gwneud hi’n hawdd
ychwanegu eich geirfa eich hun

•

Opsiynau geirfa sy’n briodol i oedran ar gyfer plant, pobl ifanc yn
eu harddegau neu oedolion

•

Gridiau gweithgareddau i gefnogi pobl i fod yn annibynnol a
chymryd rhan

•

Offer i gefnogi cyfathrebu, iechyd meddwl a lles

•

Detholiad o apiau syml ar gyfer gwella cyfathrebu ac ymgysylltu

Dros 375 o ymadroddion i gefnogi’r defnyddwyr i greu negeseuon yn
gyflymach
Dros 1,500 o eiriau unigol ar gyfer cyfathrebu am ystod eang o
bynciau
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Ar gyfer pwy mae Voco Chat?
Mae Voco Chat wedi cael ei greu ar gyfer unigolion y mae angen
geirfa symbolau arnyn nhw gyda nifer fach o gelloedd mawr. Gall
pobl o bob oed ei ddefnyddio, ac mae opsiwn i ddewis rhwng geirfa i
Blant neu eirfa i Bobl ifanc ac Oedolion.

Cymorth Iaith
Mae Voco Chat wedi’i chynllunio fel bod defnyddwyr yn gallu llunio
neges yn gyflymach drwy ddefnyddio ymadroddion. Mae Voco
Chat hefyd yn llywio defnyddwyr drwy eu neges, gan fynd â nhw’n
awtomatig i’r grid nesaf lle bydd angen iddyn nhw barhau i greu eu
neges, gan leihau nifer y dewisiadau sydd eu hangen.
Mae’r dull strwythuredig hwn yn eich galluogi i neidio o un grid i’r
llall, ac mae’n cynnwys geirfa wedi'i dewis yn ofalus ar lefel iaith
gynnar. Mae’n addas felly i’r rheini sydd hefyd yn cael anawsterau
deall a defnyddio iaith.
Gall geirfa Voco Chat fod yn fuddiol i unigolion sy’n cael anhawster
cofio, talu sylw neu ddysgu, gan fod nifer lai o eitemau i ddewis
ohonyn nhw ar bob tudalen, a llawer o ailadrodd geirfa, yn ogystal â’r
llywio dan arweiniad.
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Mynediad
Mae Voco Chat yn ddelfrydol i ddefnyddwyr sydd ag anghenion
mynediad cymhleth lle mae gwneud dewisiadau yn cymryd llawer o
ymdrech neu amser, neu i’r defnyddwyr hynny sy’n ei chael hi’n anodd
dewis targedau llai yn gywir. Mae celloedd mwy yn Voco Chat yn ei
gwneud hi’n haws dewis y rhai cywir, ac mae llywio â chymorth yn
lleihau’r angen am ddewisiadau ychwanegol.
Mae Voco Chat yn briodol i ddefnyddwyr unrhyw ddull mynediad,
gan gynnwys technoleg cyffwrdd, olrhain llygaid, pwyntiwr a
switshys. Mae nodweddion ychwanegol fel prociau clywedol ar gael,
i ddweud wrth ddefnyddwyr beth sydd ym mhob colofn, a beth sydd
ar bob cell. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i ddefnyddwyr
sydd â nam ar eu golwg.
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Defnyddio Voco Chat
Dewis eich geirfa
Mae dwy eirfa ar gael yn Voco Chat – un i blant ac un i bobl ifanc yn
eu harddegau ac oedolion. Pan fyddwch yn agor Voco Chat am y tro
cyntaf, byddwch yn gallu dewis pa eirfa yr hoffech ei defnyddio ac fe
gewch fwy o wybodaeth am y prif wahaniaethau.

Mae’r eirfa Plant yn cynnwys pynciau sy’n benodol i blant (ee
teganau, chwarae, gemau) a geirfa ar gyfer chwarae (ee swigod,
ceir).
Mae’r eirfa ar gyfer Pobl ifanc ac oedolion yn cynnwys pynciau sy’n
benodol i oedolion (ee perthnasoedd, bancio, rhegi), a geirfa ar gyfer
gweithgareddau hamdden ac annibyniaeth (ee tafarn, ymarfer corff,
garddio).
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Bydd gwybodaeth sy’n cael ei phersonoli fel y gridiau Amdana i a
Pobl yn cael ei rhannu rhwng y ddwy eirfa er mwyn i ddefnyddwyr
allu pontio’n hawdd rhwng y ddwy lefel fel sy’n briodol heb golli'r
wybodaeth hon.
Gallwch newid yr eirfa unrhyw bryd drwy fynd i Fy offer → Gosodiadau
→ Mwy, ac yna ddewis ‘Newid geirfa’.
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Y grid hafan

Mae grid hafan Voco Chat yn cynnwys 12 o gelloedd cyfathrebu, ochr
yn ochr â cholofn swyddogaethau, lle i ysgrifennu sgwrs a chell naid i
Fy offer.
Mae rhes uchaf y grid hafan yn cynnwys cell
naid i Fy offer lle gallwch ddod o hyd i lawer
o adnoddau defnyddiol ar gyfer cefnogi
cyfathrebu a lles emosiynol, yn ogystal ag
apiau i gefnogi rhyngweithio ac ymgysylltu.
Y gell fawr wen wrth ymyl hwn yw eich Lle i
ysgrifennu sgwrs. Wrth i chi greu neges, bydd yn ymddangos yma.
Dewiswch y lle i ysgrifennu sgwrs i glywed eich neges lawn.
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O dan y rhes uchaf mae deuddeg cell i'w defnyddio ar gyfer
cyfathrebu, wedi'u grwpio'n dri maes.

Llwybrau Neges

Cyfathrebu Cyflym

Geiriau Bob Dydd

Y chwe chell ar yr ochr chwith yw eich Llwybrau Neges. Mae’r rhain
wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i ddechrau creu eich neges, yn seiliedig
ar eich rheswm dros gyfathrebu. Er enghraifft, dweud wrth rywun bod
rhywbeth yn bod, gofyn rhywbeth i rywun, neu roi barn am rywbeth.
Mae’r celloedd Cyfathrebu Cyflym oren yn y golofn nesaf yn cynnwys
geirfa ychwanegol, gan gynnwys geiriau defnyddiol fel ‘mwy’, ‘stopio’
a ‘gorffen’, ymadroddion defnyddiol ar gyfer cael sgwrs, a lle i
ychwanegu eich hoff ymadroddion eich hun.
Mae’r celloedd Geiriau Bob Dydd yn y bedwaredd golofn yn cynnwys
llawer o eirfa ddefnyddiol fel enwau pobl, llefydd a geirfa wedi’i
chategoreiddio ar gyfer ystod eang o bynciau eraill. Mae celloedd
naid yn arwain at lawer o’r geiriau hyn o’r chwe llwybr neges, ond
gallwch hefyd fynd yn syth at y geiriau gan ddefnyddio’r celloedd
naid hyn.
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Yn y golofn Swyddogaethau lwyd ar ochr
dde’r sgrin fe welwch chi opsiynau i neidio’n ôl
i’r grid blaenorol, dileu geiriau, a chlirio’r lle i
ysgrifennu sgwrs.
Os byddwch chi’n defnyddio dull mynediad
arall fel olrhain llygaid neu bwyntio eich pen
ac aros i ddewis, byddwch hefyd yn gweld
cell Gorffwys ar frig y golofn hon y gallwch
ei defnyddio i rewi eich dull mynediad. Mae’r
golofn hon o swyddogaethau i’w gweld ar bob
grid yn Voco Chat.
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Arddull
Mae arddull cell yn Voco Chat yn dangos beth mae’n ei wneud. Mae
tair prif arddull ar gael:

Siarad

Mae cell â chorneli arferol yn gell geirfa.
Bydd y gell yn siarad ac yn ychwanegu
geiriau at y lle i ysgrifennu sgwrs. Ni fydd y
gell hon yn neidio i grid gwahanol.
Mae’r celloedd sy’n edrych fel hyn yn siarad

Neidio

Mae cell sydd â chornel wedi’i thorri yn gell
naid. Bydd y gell hon yn mynd â chi at grid
gwahanol gyda mwy o eirfa.
Ni fydd y gell hon yn siarad nac yn
ychwanegu geiriau at y lle i ysgrifennu sgwrs.
Mae’r celloedd sy’n edrych fel hyn yn neidio

Siarad a Neidio

Bydd cell sydd â chornel liw yn siarad, yn
ychwanegu geiriau at y lle i ysgrifennu sgwrs
ac yn neidio i grid lle gallwch ddewis y rhan
nesaf o’ch neges.
Mae’r celloedd sy’n edrych fel hyn yn siarad
ac yn neidio
Mae llawer o gridiau hefyd sydd ag arddull gyson, er mwyn cefnogi
defnyddwyr i gyfathrebu o fewn cyd-destun penodol. Mae’r gridiau
sgwrsio hyn yn ymddangos drwyddi draw yn Voco Chat, ac mae
gan bob un golofn o gelloedd melyn, ac yna floc o naw cell geirfa,
weithiau gyda naid i fwy o eirfa ar ail grid.
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Mae’r celloedd melyn ar ochr chwith y grid yn amlygu’r eirfa allweddol
y gellid ei defnyddio yn y cyd-destun hwnnw.
Mae gan y gridiau canlynol yr arddull hon:
•

Gridiau gweithgareddau

•

Gridiau disgrifio

•

Gridiau gofal personol

•

Gridiau llefydd

•

Gridiau mwy o eiriau

Mae rhai gridiau sgwrsio yn cynnwys dwy golofn o eirfa wedi’u
hamlygu, ee y gridiau gweithgareddau chwarae a’r gridiau llefydd
meddygol (Deintydd, Doctor, Ysbyty), lle mae geirfa allweddol
ychwanegol sy’n bwysig ar gyfer y pwnc hwnnw.
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Llwybrau Negeseuon
Yn Voco Chat, bydd defnyddwyr
yn cael eu cefnogi i gyfathrebu
gan ddefnyddio chwe llwybr
neges. Bydd pob llwybr, ar ôl
iddo gael ei ddewis, yn dechrau
neges yn y lle i ysgrifennu sgwrs,
ac yn mynd â’r defnyddiwr yn
awtomatig i’r grid nesaf yn y
llwybr hwnnw, lle gall barhau i
greu ei neges.
Mae’r llwybrau hyn yn galluogi’r
defnyddiwr i gyfathrebu am
nifer o resymau gwahanol, gan
ddechrau gyda pham ei fod yn
cyfathrebu, ac adeiladu ar y
neges honno wrth iddo gael ei
dywys drwy’r set grid.

“Mae rhywbeth yn bod”

Cael help a dweud wrth rywun pan fydd
gennych broblem
Mae’r llwybr neges cyntaf wedi’i gynllunio
i gefnogi defnyddwyr i gael help a dweud
wrth rywun bod problem. Mae’n hawdd ac
yn gyflym dod o hyd iddo - yn y gornel chwith
uchaf - rhag ofn bod y broblem yn un frys.
Mae’r grid nesaf yn y llwybr yn cynnig nifer o opsiynau i’r defnyddiwr
o’r hyn a allai fod o’i le. Mae’r problemau posibl yn cynnwys rhywbeth
o’i le ar eu corff, fel poen neu anghysur, teimlo’n sâl, problemau
gyda’u cymorth cyfathrebu, neu broblem gyda’r sgwrs, fel rhywun
ddim yn deall beth maen nhw wedi’i ddweud neu ddim yn rhoi digon o
amser iddyn nhw gyfathrebu. Mae’r llwybr hwn hefyd yn fodd i
15

ddefnyddwyr ddweud nad ydyn nhw eisiau gwneud rhywbeth, neu
ddatgelu bod rhywbeth drwg wedi digwydd iddyn nhw.

Ceir ail grid sydd â digon o le i ychwanegu rhesymau pam y gallai
rhywbeth fod o’i le, a allai fod yn benodol i’r defnyddiwr hwnnw.

Negeseuon enghreifftiol
Mae rhywbeth yn bod → gyda fy nghorff → rhywbeth yn brifo → troed
Mae rhywbeth yn bod → rydw i’n teimlo → pryderus
Mae rhywbeth yn bod → rydw i angen → gorffwys
Mae rhywbeth yn bod → dydw i ddim eisiau → rydw i eisiau stopio
Mae rhywbeth yn bod → gyda siarad → dim dyna rydw i’n meddwl
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“Ga i ddweud rhywbeth?”
Rhannu gwybodaeth

Mae’r llwybr neges nesaf yn cefnogi
defnyddwyr i rannu gwybodaeth mewn
ffyrdd gwahanol, gan gynnwys dweud eu
newyddion, jôc neu stori wrth rywun. Gall
defnyddwyr rannu gwybodaeth amdanyn nhw eu hunain, eu hoff a’u
cas bethau, yn ogystal â siarad am bobl, llefydd neu bethau. Mae’r
tair cell gyntaf yn y grid hwn yn galluogi’r defnyddiwr i nodi a yw’n
siarad am rywbeth yn y gorffennol, y presennol neu’r dyfodol.

Mae’r gridiau newyddion, stori, amdana i, hoff bethau a chas bethau
i gyd wedi’u cynllunio i gael eu personoli.
Negeseuon enghreifftiol
Ga i ddweud rhywbeth → fy newyddion → ar y penwythnos…
Ga i ddweud rhywbeth → amdana i → rydw i’n hoffi gwylio…
Ga i ddweud rhywbeth → am rywbeth → cerbydau → gweld → awyren
Ga i ddweud rhywbeth → mae wedi digwydd yn barod → am le → trip →
sŵ
Ga i ddweud rhywbeth → jôc
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“Ga i ofyn rhywbeth?”
Darganfod gwybodaeth

Mae’r llwybr neges hwn yn fodd i
ddefnyddwyr ofyn cwestiynau a darganfod
gwybodaeth. Mae’n cynnwys amrywiaeth o
gwestiynau cyffredin, fel ‘pwy wyt ti?’, ‘beth yw hwnna?’ a ‘ga i wneud
e’. Mae’r geiriau holi mwyaf cyffredin (ee pwy, beth) hefyd ar gael fel
celloedd unigol er mwyn i ddefnyddwyr allu creu eu cwestiynau eu
hunain neu gyfeirio sylw partner cyfathrebu yn briodol.

Mae ail grid ar gael, gyda chwestiynau pellach a geiriau holi, ac
mae’n neidio i fwy o gwestiynau i ofyn i rywun amdanyn nhw eu
hunain, sut maen nhw’n teimlo neu beth mae arnyn nhw ei eisiau.
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Negeseuon enghreifftiol
Ga i ofyn rhywbeth → beth yw hwnna
Ga i ofyn rhywbeth → ga i wneud e
Ga i ofyn rhywbeth → mwy → amdanat ti → pa gerddoriaeth wyt ti’n
hoffi?
Ga i ofyn rhywbeth→ mwy → pryd ydyn ni’n mynd
Ga i ofyn rhywbeth → amdanat ti → beth yw dy enw?

“Rydw i eisiau”

Gofyn am rywbeth
Gellir defnyddio’r llwybr hwn i ofyn
am amrywiaeth o bethau; gofyn am
wrthrych, rhywbeth i’w fwyta neu i’w yfed,
gweithgareddau neu ofal personol.
Mae’r holl gelloedd ar y grid hwn yn arwain y defnyddiwr at gridiau
sy’n cynnwys geirfa ychwanegol, i’w annog i barhau â’i neges gyda
cheisiadau mwy penodol. Er enghraifft, efallai y bydd defnyddiwr yn
dweud ‘Rydw i eisiau’ + ‘chwarae rhywbeth’. Er y gallai orffen ei neges
yn fan hyn, bydd y grid nesaf y bydd yn mynd iddo yn cynnig opsiynau
o ran yr hyn y gallai ei chwarae.
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Gall defnyddwyr hefyd ofyn am weithredoedd, pobl, llefydd neu
bethau eraill drwy’r llwybr hwn, yn ogystal â dewis geiriau disgrifio
i fod yn fwy penodol am yr eitem maen nhw wedi gofyn amdani, er
enghraifft, drwy ofyn am un ‘coch’ neu un ‘mawr’.
Mae llawer o’r gridiau sy’n cael eu defnyddio drwy ddilyn y llwybr hwn
yn gridiau sgwrsio (fel y trafodwyd yn flaenorol ar dudalen 13 – 14)
gyda chell felen o eirfa wedi’i hamlygu, a geirfa ychwanegol ar gyfer y
gweithgaredd neu’r cyd-destun hwnnw.
Negeseuon enghreifftiol
Rydw i eisiau → gwneud rhywbeth → pobi
Rydw i eisiau → rhywbeth i yfed → sudd
Rydw i eisiau → mynd → adeiladau → pwll nofio
Rydw i eisiau → gofal personol → newid dillad → tynnu → siwmper
Rydw i eisiau → rhywun → gweithwyr proffesiynol → doctor

“Rydw i’n teimlo”

Rhannu emosiynau

Mae’r llwybr hwn yn annog defnyddwyr i
labelu a rhannu eu hemosiynau. Gall hyn
fod mewn ymateb i rywun sy’n gofyn sut
maen nhw’n teimlo, neu wrth gyfathrebu’n
ddigymell.
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Mae ail grid yn cynnwys emosiynau ychwanegol, a naid i un o feysydd
Voco Chat sydd wedi’i ddylunio i gefnogi defnyddwyr i siarad am eu
hiechyd meddwl a’u lles.
Drwy ddweud ‘dydw i ddim yn iawn’, mae’r defnyddiwr yn mynd i grid
sydd â nifer o opsiynau i’w helpu i siarad am yr hyn sy’n ei boeni, sut
mae’n teimlo a gyda beth y mae e angen help. Mae hefyd yn rhoi
geirfa i gefnogi defnyddwyr i roi gwybod os oes rhywbeth drwg wedi
digwydd neu rannu rhywbeth maen nhw’n cael problem gydag ef.
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Negeseuon enghreifftiol
Rydw i’n teimlo → blinedig
Rydw i’n teimlo → mwy → tawel
Rydw i’n teimlo → mwy → dydw i ddim yn iawn → rhywbeth wedi digwydd
→ wedi ffraeo
Rydw i’n teimlo → mwy → dydw i ddim yn iawn → poeni am → teulu
Rydw i’n teimlo → mwy → dydw i ddim yn iawn → mae’n teimlo fel → eisiau
bod ar fy mhen fy hun
Mae modd cyrraedd y grid dydw i ddim yn iawn drwy Fy offer o'r grid
hafan.

“Rydw i’n meddwl”
Rhoi barn

Mae’r llwybr hwn yn cefnogi defnyddwyr i
roi barn neu ddisgrifio; dweud ‘rydw i’n hoffi’
neu ‘dydw i ddim yn hoffi’ a disgrifio sut mae
rhywbeth yn edrych, yn teimlo, yn blasu neu’n
arogli.
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Mae modd cael gafael ar eiriau disgrifio defnyddiol neu gyffredin fel
‘yr un fath’, ‘gwahanol’ a ‘newydd’ drwy’r celloedd naid ‘mae yn’ a
‘mae ddim yn’.
Ceir dolen hefyd i grid sgorio er mwyn i ddefnyddwyr sgorio unrhyw
beth o boen i sut maen nhw’n teimlo am rywbeth.
Negeseuon enghreifftiol
Rydw i’n meddwl → rydw i’n ei hoffi
Rydw i’n meddwl → mae yn → newydd
Rydw i’n meddwl → mae’n edrych → rhy → cyflym
Rydw i’n meddwl → Fy sgôr i → Rydw i’n teimlo → da
Rydw i’n meddwl → mae’n swnio → rhy → uchel

23

Creu negeseuon â chymorth
Mae llawer o’r celloedd yn Voco Chat yn siarad ac yn neidio i grid
newydd ar yr un pryd. Yn aml, mae’r celloedd hyn yn siarad mwy
nag un gair, ac yn cefnogi defnyddiwr i greu neges gan ddefnyddio
ymadroddion. Mae’r dull hwn o lywio â chymorth yn golygu nad
oes angen i ddefnyddwyr benderfynu i ba grid y mae angen iddyn
nhw neidio ar ôl iddyn nhw ddechrau eu neges. Yn hytrach, maen
nhw’n gallu canolbwyntio’n gyfan gwbl ar yr hyn maen nhw eisiau ei
ddweud.
‘Ga i ofyn rhywbeth’ + ‘Beth wyt ti’n gwneud?’

‘Mae rhywbeth yn bod + ‘dydw i ddim eisiau’ + ‘rydw i wedi blino’
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‘Rydw i eisiau + ‘rhywbeth i yfed’ + ‘coffi’

Mae Voco Chat yn aml yn galluogi defnyddwyr i ddewis dim ond
un neu ddau beth i gyfleu neges. Er enghraifft, drwy ddweud ‘Mae
rhywbeth yn bod’, neu ‘rydw i’n teimlo’ + ‘cyffrous’, neu ‘rydw i’n
meddwl’ + ‘rydw i’n ei hoffi’. Mae hyn yn gwneud Voco Chat yn addas
i’r rheini sy’n dechrau dysgu defnyddio AAC.
I’r defnyddwyr hynny sy’n gallu gwneud hynny, gellir ffurfio negeseuon
hirach gyda mwy nag un dewis. Un o brif nodau creu negeseuon â
chymorth yn Voco Chat hefyd yw cefnogi ac annog unigolion i symud
o un neu ddau ddewis, i greu negeseuon hirach.
I’w gwneud yn haws i ddechrau neges newydd, pryd bynnag y
dewisir unrhyw un o’r chwe chell llwybr neges ar y grid hafan, bydd
Voco Chat yn clirio’r lle i ysgrifennu sgwrs ar gyfer y defnyddiwr yn
awtomatig.
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Cyfathrebu Cyflym
Mae’r golofn o gelloedd oren wrth y Llwybrau Neges yn rhoi mynediad
at amrywiaeth o eiriau ac ymadroddion i gefnogi defnyddwyr i ddod
yn rhan o sgwrs yn gyflym, ac i barhau â’r sgwrs honno.

Geiriau cyflym

Geirfa gyffredin ddefnyddiol
Yn yr adran hon, bydd defnyddwyr yn
gweld geiriau unigol defnyddiol iawn y gellir
eu defnyddio mewn amrywiaeth o gyddestunau, gan gynnwys geiriau fel ‘mwy’,
‘stopio’ a ‘help’. Mae’r geiriau hyn yn rhai y
gallai rhywun fod eisiau eu defnyddio’n aml,
felly maen nhw’n gallu eu cyrraedd yn gyflym
o’r grid hafan.
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Sgwrsio

Cefnogi sgwrs
Mae’r adran hon yn ymwneud â chefnogi
defnyddwyr i gymryd rhan mewn sgyrsiau
ac mae’n cynnwys geiriau unigol ac
ymadroddion byr.
Yn y golofn gyntaf ceir cyfarchion a mân siarad – cwestiynau
cychwynnol y gellir eu defnyddio ar ddechrau sgwrs – gydag opsiwn
o gyrraedd mwy yn y gell waelod.

Mae’r golofn nesaf yn cynnwys cwestiynau a sylwadau sy’n galluogi
defnyddwyr i ymestyn sgwrs neu ddangos diddordeb yn yr hyn mae
eu partner sgwrsio yn ei ddweud.
Mae’r drydedd golofn yn cynnwys ymadroddion a allai fod yn
ddefnyddiol pan fydd rhywbeth wedi mynd o’i le mewn sgwrs, fel
gofyn am fwy o amser i orffen neges neu ddweud nad dyna roeddwn
i’n ei feddwl.
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Mae’r golofn olaf yma yn cynnwys datganiadau cloi a ffarwelio –
ymadroddion y gellir eu defnyddio tuag at ddiwedd sgwrs – gydag
opsiwn ar gyfer mwy os oes angen.

Fy ymadroddion

Dweud yn gyflym beth rydych chi’n ei
ddweud fel arfer
Mae’r grid hwn wedi’i gynllunio i gael ei
bersonoli ar gyfer y defnyddiwr. Mae’n lle i
storio hoff ymadroddion neu ymadroddion
sy’n cael eu defnyddio’n aml. Rhoddir rhai
enghreifftiau yn y golofn gyntaf, y gellir
ychwanegu atynt yn hawdd, neu eu disodli
gan opsiynau mwy perthnasol ar gyfer y
defnyddiwr. Gall enghreifftiau o frawddegau
i’w hychwanegu gynnwys ymadroddion neu
slang rhanbarthol y gallai grŵp o ffrindiau’r
defnyddiwr eu dweud.
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Geiriau Bob Dydd

Mae’r golofn olaf o gelloedd glas yn rhoi mynediad i’r defnyddiwr at
amrywiaeth eang o eirfa wedi’i chategoreiddio i’w defnyddio mewn
cyd-destunau bob dydd. Mae hyn yn cynnwys:

Pobl
Dyma lle gall y defnyddiwr gael gafael ar y
geiriau ‘pobl’ mwyaf defnyddiol yn gyflym,
yn ogystal â neidio i gridiau ar gyfer mathau
penodol o bobl, fel Fy nheulu a Fy ffrindiau.
Dyma’r lle i ychwanegu enwau ‘pobl’ sy’n
bwysig i’r defnyddiwr neu bobl y mae’n eu
gweld yn rheolaidd.
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Ceir gridiau hefyd ar gyfer geiriau pobl eraill, fel mam, brawd, cefnder
o dan Geiriau teulu; bachgen, menyw, plentyn o dan Geiriau pobl a
doctor, derbynnydd a glanhawr o dan Gweithwyr proffesiynol.
Yn y golofn olaf ceir grid i helpu defnyddwyr i ddisgrifio rhywun, er
enghraifft os nad ydyn nhw’n gwybod beth yw enw rhywun, efallai
y byddan nhw eisiau dweud tal, gwallt golau neu sbectol i ddangos
pwy maen nhw’n ei feddwl. Mae cell naid hefyd i grid Perthynas, lle
ceir geirfa i siarad am berthnasoedd rhamantus neu bersonol.
Mae digon o le yn yr adran hon i ychwanegu enwau pobl eraill at
gategorïau sy’n bodoli’n barod neu at gategorïau templed. Os yw'r
defnyddiwr yn gweld pobl wahanol mewn cyd-destunau gwahanol,
gellir ychwanegu'r enwau hynny at gategori newydd.
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Llefydd
Mae’r grid hwn yn storio geirfa sy’n
ymwneud â gwahanol lefydd, o’r eirfa fwyaf
cyffredin a defnyddiol yn y golofn gyntaf
(mynd, adref, yma) i eirfa llefydd arall wedi’i
chategoreiddio, gan gynnwys Llefydd tu
mewn, Llefydd tu allan, Adeiladau a Siop.
Bydd arddodiaid cyffredin fel - i mewn, ar,
o dan, i fyny, i lawr - ar gael hefyd ar y grid
Safleoedd .
Mae llawer o’r celloedd ar y grid hwn, yn enwedig o dan Adeiladau a
Siop, yn neidio i grid sgwrsio sy’n llawn geirfa sy’n ddefnyddiol wrth
siarad am y lle hwnnw.

Er enghraifft, o dan Adeiladau mae celloedd naid i gridiau ar gyfer
siarad mewn caffi, ysbyty neu bwll nofio, ac o dan Siop, mae pob
siop benodol yn arwain y defnyddiwr at grid o eirfa sy’n addas i’w
defnyddio wrth siopa.
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Mae lle i ychwanegu hoff lefydd neu lefydd arbennig defnyddiwr yn
Fy llefydd ac mae geirfa ar gael o’r grid yma hefyd ar gyfer Trip a
Gwyliau.

Mwy o eiriau
Y gell olaf ar grid hafan Voco Chat yw’r
gell Mwy o eiriau. Mae’r adran hon wedi’i
threfnu’n bynciau dros dri grid mynegai.
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Mae’r holl gridiau pwnc yn gridiau sgwrsio gyda cholofn o eirfa
wedi’i hamlygu, yn ogystal â geiriau ychwanegol ar gyfer y pwnc
hwnnw.

Mae gan rai pynciau hefyd gelloedd naid i gridiau ychwanegol o
eirfa, fel Dillad → Dillad isaf.
Dim ond ambell i gell enghreifftiol sydd gan lawer o bynciau,
gyda digon o le i ddefnyddwyr ychwanegu eu geirfa eu hunain, er
enghraifft yn Bwyd → Brecwast, mae rhai enghreifftiau o eitemau
brecwast cyffredin ac yna mae lle i ychwanegu eitemau penodol.
Mae modd cael gafael ar yr holl gridiau pwnc drwy’r Llwybrau
Neges, ond efallai y bydd defnyddwyr yn dymuno cael gafael ar y
pynciau hyn yn uniongyrchol weithiau, a gallant wneud hynny drwy
ddefnyddio’r gell naid i Mwy o eiriau.

33

Fy offer
Mae’r adran Fy offer yn Voco Chat yn cynnwys amrywiaeth o
adnoddau sydd â’r bwriad o gefnogi defnyddwyr gyda chyfathrebu,
lles emosiynol, a hunan-eiriolaeth, yn ogystal â darparu apiau gyda’r
nod o annog rhagor o ryngweithio ac ymgysylltu.

Rydw i'n siarad â fi fy hun

Mae siarad â ni ein hunain yn rhywbeth
y mae llawer o bobl yn ei wneud, naill ai
drwy ddefnyddio ein llais mewnol, neu
weithiau’n uchel. Gall hyn fod am nifer o
resymau, fel cysuro neu annog ein hunain,
a gellir ei wneud er mwyn hybu meddwl
cadarnhaol. Felly, mae’r grid hwn yn cynnwys
ymadroddion fel ‘rydw i’n iawn’, ‘rydw i’n gallu gwneud hyn’ ac ‘rydw
i’n falch ohona i’.

Tawelu

Mae’r rhan hon o’r pecyn wedi’i chynllunio
i helpu defnyddwyr sy’n cael anawsterau
gyda’u hemosiynau, ac sy’n elwa o gael help
i beidio â chynhyrfu, neu i ymdawelu os ydyn
nhw’n mynd yn bryderus neu os yw pethau’n
mynd yn drech na nhw.
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Mae’r grid yn darparu nifer o strategaethau, y gallai’r defnyddwyr
eu lleisio’n uchel neu eu defnyddio i brocio eu hunain, neu gellid eu
defnyddio fel rhywbeth gweledol i’w hatgoffa o ba strategaethau y
gallant eu defnyddio. Mae rhai strategaethau enghreifftiol wedi’u
cynnwys, fel ‘anadlu’n ddwfn’, ‘seibiant symud’ a ‘mynd i fy lle saff’.
Gellir addasu’r rhain neu ychwanegu atynt yn dibynnu ar yr hyn sy’n
briodol i’r unigolyn.

Cymorth ar gyfer rheoleiddio emosiynol
Efallai y bydd angen cymorth ar unigolion sydd ag anghenion
cyfathrebu cymhleth i adnabod, rheoli a siarad am eu teimladau.
Gelwir hyn yn aml yn rheoleiddio emosiynol. Caiff cymhorthion
amrywiol eu darparu yn Voco Chat, gan gynnwys mynediad cyflym at
eirfa emosiynau, strategaethau enghreifftiol ar gyfer ymdawelu, ac
ymadroddion ‘siarad â fi fy hun’ sydd wedi’u storio’n barod.
Mae Beukelman a Light (2020) yn cyfeirio at sgwrs fewnol fel un o brif
swyddogaethau cyfathrebu. Cydnabuwyd hefyd bod angen darparu
ymadroddion y gall defnyddwyr AAC eu defnyddio ar gyfer siarad
â nhw eu hunain (Ahern, 2017), ac felly mae’r rhain wedi cael eu
cynnwys yn Voco Chat fel mater o drefn.

Dydw i ddim yn iawn

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys cell naid i ran
o’r set grid sy’n cefnogi defnyddwyr i siarad
am eu hiechyd meddwl a’u lles. Drwy ddweud
‘Dydw i ddim yn iawn’, mae’r defnyddiwr yn
mynd i’r grid sydd â nifer o opsiynau i’w helpu
i siarad am yr hyn sy’n ei boeni, sut mae’n
teimlo a gyda beth y mae e angen help. Mae
hefyd yn rhoi geirfa i gefnogi defnyddwyr i roi gwybod am rywbeth
drwg sydd wedi digwydd neu rannu rhywbeth maen nhw’n cael
problem gydag ef.
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Mae modd cyrraedd y grid hwn hefyd drwy’r llwybr neges Rydw i’n
teimlo.

Cefnogaeth ar gyfer lles emosiynol ac iechyd
meddwl
Efallai y bydd angen mwy o gefnogaeth ar unigolion sydd ag
anawsterau cyfathrebu i siarad am eu hiechyd meddwl. Mae Voco
Chat yn cynnig y gefnogaeth hon mewn sawl ffordd, yn arbennig
yn yr adran Dydw i ddim yn iawn. Mae llawer o’r eirfa a ddefnyddir
yma yn seiliedig ar iaith a gymerwyd o The Feeling Down Guide
(Foundation for People with Learning Disabilities, 2014), adnodd a
ddatblygwyd ar gyfer a gan oedolion ag anableddau dysgu i hybu
iechyd meddwl cadarnhaol.

Ga i roi cliw i ti?
Gellir defnyddio’r adran hon o Voco Chat
i helpu rhywun i roi cliwiau ynghylch yr hyn
maen nhw eisiau ei ddweud, pan nad ydyn
nhw’n siŵr o’r geiriau sydd eu hangen arnyn
nhw neu pan nad ydyn nhw’n gallu dod o hyd
iddyn nhw. Er enghraifft, gall y defnyddiwr
brocio ei bartner cyfathrebu i ofyn cwestiynau ie neu na iddo, neu
os nad yw’r defnyddiwr yn gwybod beth yw enw person, gall ei
ddisgrifio.
Mae’r rhan hon yn cynnwys celloedd naid hefyd i’r adrannau Pobl,
Llefydd, a Mwy o eiriau (sydd ar gael ar y grid hafan hefyd) i helpu
i roi mwy o wybodaeth i’r partner cyfathrebu am yr hyn y mae’r
defnyddiwr yn ceisio ei ddweud. Er enghraifft, ‘mae’n berson’ neu
‘mae’n lle’.
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Ga i ddangos fy lluniau i ti?
Gall dangos llun i rywun fod yn ffordd
wych o ddechrau sgwrs am rywbeth a
ddigwyddodd neu gefnogi rhywun i adrodd
stori. Mae’r adran straeon lluniau ar Voco
Chat yn cynnwys naw templed stori luniau,
sydd wedi’u dylunio i gael eu personoli drwy
ychwanegu llun, a gwybodaeth am y llun hwnnw. Mae'r celloedd o
amgylch pob llun yn cynnig awgrym ynghylch pa wybodaeth y mae
angen ei hychwanegu at y gell yn y modd golygu:
•

‘Pwy’ – ychwanegwch enwau pwy sydd yn y llun

•

‘Ble’ – ychwanegwch ymhle y tynnwyd y llun

•

‘Pryd’ – ychwanegwch ddiwrnod neu enw’r digwyddiad (ee penblwydd rhywun)

•

‘Beth ddigwyddodd’ – dywedwch beth ddigwyddodd!

•

‘Teimladau’ – ychwanegwch wybodaeth am sut roedd y defnyddiwr
yn teimlo

•

‘Gwybodaeth arall’ – ychwanegwch unrhyw beth arall y gallai’r
defnyddiwr fod eisiau ei ddweud am y llun

Gallai’r defnyddiwr helpu i ddewis yr wybodaeth sy’n cael ei
hychwanegu gan ddefnyddio rhannau eraill o Voco Chat, fel ‘Rydw i’n
teimlo...’ i ddweud sut roedden nhw’n teimlo.
Mae modd cyrraedd y grid hwn hefyd drwy ddilyn y llwybr neges Ga i
ddweud rhywbeth.
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Fy sgôr
Mae’r rhan hon o’r pecyn yn ffordd weledol
i ddefnyddwyr gyfathrebu gan ddefnyddio
graddfeydd sgorio. Gall hyn fod yn
ddefnyddiol wrth roi barn am rywbeth ar
raddfa o un i bump, disgrifio lefelau poen, a
mynegi emosiynau.
Mae modd cyrraedd y grid hwn hefyd drwy’r llwybr neges Rydw i’n
teimlo.

Amdana i
Mae’r adran Amdana i yn caniatáu i
ddefnyddwyr rannu gwybodaeth amdanyn
nhw eu hunain neu ymateb i gwestiynau, ee
“beth yw dy enw?” neu “ble wyt ti’n byw?”.
Mae angen personoli’r adran hon drwy ychwanegu’r wybodaeth
gywir am y defnyddiwr at bob cell. Mae yna hefyd gelloedd gwag
y gellir eu cyrraedd drwy’r gell ‘Mwy’, gyda digon o le i ychwanegu
mwy o wybodaeth am y defnyddiwr. Mae dolen i gwestiynau tebyg
y gallai’r defnyddiwr eu gofyn i’r person y mae’n siarad ag ef, gan
gefnogi sgwrs ddwyffordd.
Mae modd cyrraedd y grid hwn hefyd drwy ddilyn y llwybr negeseuon
Ga i ddweud rhywbeth.

38

Fy AAC
Bwriad y rhan hon o’r pecyn yw i
ddefnyddwyr rannu gwybodaeth am eu
cyfathrebu. Mae lle i ychwanegu manylion
am sut maen nhw’n cyfathrebu, beth sy’n
eu helpu, a gwybodaeth bwysig arall fel y
pethau maen nhw’n eu hoffi neu ddim yn eu
hoffi.
Mae’r adran hon o Voco Chat yn seiliedig ar y cysyniad o basbortau
cyfathrebu (Millar ac Aitkin, 2003), a dylid ei diweddaru’n rheolaidd
ar y cyd â’r defnyddiwr, er mwyn ei gwneud hi’n haws iddyn nhw
ddweud wrth bobl newydd amdanyn nhw eu hunain a’u AAC.

Fy iechyd
Mae’r adran hon yn rhoi lle i ychwanegu
gwybodaeth am anghenion iechyd
y defnyddiwr, fel gofynion deietegol,
alergeddau a chyflyrau meddygol, a chaiff
ei gadael yn wag fel arfer er mwyn i’r
defnyddiwr ei phersonoli.
Mae modd cyrraedd y grid hwn drwy’r llwybr neges Mae rhywbeth yn
bod, drwy ddewis rydw i angen → gofal personol → Mwy → Fy iechyd.

Apiau
Mae amrywiaeth o apiau ar gael yn Voco
Chat i gefnogi cyfathrebu ag eraill, archwilio
cyfleustodau sylfaenol, gweld cyfryngau a
grymuso defnyddwyr i gael mwy o reolaeth
dros eu hamgylchedd.
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Mae’r apiau canlynol wedi’u cynnwys gyda Voco Chat:
•

Symoji – cyfleu teimladau neu syniadau’n gyflym gan ddefnyddio
cymeriad wedi’i animeiddio

•

Cloc – dweud faint o’r gloch yw hi gan ddefnyddio cloc analog neu
ddigidol

•

Camera – tynnu lluniau neu hunluniau gan ddefnyddio eich dyfais

•

Lluniau – pori a gweld lluniau sydd wedi'u storio yn y ffolder Lluniau
ar eich dyfais

•

Cyfrifiannell – gwneud cyfrifiadau syml

•

Cerddoriaeth – pori a gwrando ar gerddoriaeth sydd wedi'i storio
yn y ffolder Fy Ngherddoriaeth ar eich dyfais (Grid 3 yn unig)

•

Fideo – pori a gwylio fideos sydd wedi'u storio yn y ffolder Fy Fideos
ar eich dyfais (Grid 3 yn unig)

•

Rheoli’r Amgylchedd – gridiau syml i reoli eich teledu, goleuadau a
mwy gan ddefnyddio dyfeisiau cydnaws (Grid 3 yn unig)

Bysellfwrdd
Mae nifer o fysellfyrddau wedi’u cynnwys
gyda Voco Chat er mwyn i ddefnyddwyr sydd
â llythrennedd gweithredol allu sillafu geiriau
sydd ddim ar gael yn barod yn yr eirfa, a gall
defnyddwyr sydd â llythrennedd rhannol
neu ddatblygol archwilio’r bysellfwrdd neu
ddechrau sillafu geiriau cyfan.
Mae'r bysellfwrdd diofyn yn Voco Chat yn rhannu llythrennau'r
wyddor yn dri grŵp. Gellir dewis pob llythyren gyda dau ddewis,
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sy’n golygu bod y celloedd yn dal yn fawr, gyda dim ond nifer fach o
lythrennau i ddewis ohonyn nhw ar bob grid.
Ar ôl dewis llythyren, bydd y grid yn neidio’n ôl i’r prif grid bysellfwrdd,
er mwyn i’r defnyddiwr allu dewis y llythyren nesaf. Mae celloedd
rhagfynegi hefyd y gellir eu dewis ar unrhyw adeg.
Mae rhifau ac atalnodi ar gael o’r grid hwn hefyd.
Mae dau gynllun bysellfwrdd arall ar gael os yw’r rhain yn fwy addas
- cynllun bysellfwrdd qwerty a chynllun wedi'i optimeiddio ar gyfer
unigolion sy’n defnyddio mynediad switsh.

Gosodiadau
Dyma lle gall y defnyddiwr ddod o hyd i
reolyddion ar gyfer ei ddyfais, fel lefel y sain,
a'r gosodiadau ar gyfer ei ddull mynediad.
Mae negeseuon hefyd i helpu i gyfleu a oes
rhywbeth o’i le ar ei ddyfais.
Yn yr adran hon, gall y defnyddiwr osod sain ei lais siarad, newid ei
gyflymder sganio neu aros, a throi'r ail sgrin ymlaen neu ei diffodd os
oes ganddo sgrin o’r fath ar ei ddyfais.
Mae opsiwn hefyd i Newid geirfa drwy’r gell ‘Mwy’ sy’n caniatáu i’r
defnyddiwr newid rhwng y fersiwn plant a’r fersiwn i bobl ifanc ac
oedolion. Gellir cuddio’r gell hon os oes angen.
Os ydych chi’n defnyddio technoleg olrhain llygaid, bydd cell monitro
i’w gweld ar y grid hwn a gellir ei defnyddio i gael mynediad at
osodiadau olrhain llygaid fel aros yn gyflymach neu’n arafach ac
opsiwn i galibradu.
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Personoli Voco Chat
Mae Voco Chat wedi’i gynllunio i fod yn hawdd ei bersonoli ac
mae’n cynnwys llawer o gridiau templed gwag y gellir ychwanegu
atyn nhw’n hawdd ac yn gyflym. Mae llawer o gridiau hefyd wedi
cael eu gosod gydag enghreifftiau o’r hyn y gallech fod eisiau
ei ychwanegu at y grid hwnnw, ochr yn ochr â chelloedd gwag i
ychwanegu mwy ar gyfer y defnyddiwr hwnnw.
Mae personoli geirfa defnyddiwr AAC yn rhan bwysig o gefnogi
rhywun i ddefnyddio AAC yn llwyddiannus. O ychwanegu gwybodaeth
bersonol at y grid Amdana i ar gyfer helpu i gyflwyno eich hun, i
ychwanegu ymadroddion at y gridiau Fy ymadroddion i bersonoli
sgyrsiau. Gorau po fwyaf o wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei
hychwanegu er mwyn helpu i wneud geirfa defnyddiwr AAC yn fwy
ystyrlon ac ysgogol.
Gall personoli hefyd fod yn ffordd bwysig o ganiatáu i ddefnyddwyr
eirioli drostynt eu hunain a rhannu gwybodaeth bwysig am sut gall
pobl eraill eu helpu, fel y gridiau Fy Iechyd a Fy AAC.
Bydd personoli gridiau eraill yn galluogi defnyddwyr i siarad am yr
hyn sydd bwysicaf iddyn nhw, fel ychwanegu enwau pobl y mae’r
defnyddiwr yn eu hadnabod at y gridiau Pobl, ac ychwanegu hoff
lefydd at y gridiau Fy llefydd.
Mae lle i ychwanegu diddordebau fel enwau hoff raglenni teledu at
y grid Gwylio teledu, ochr yn ochr â’r iaith a ddefnyddir wrth wylio’r
teledu. Gellir ychwanegu hoff fwydydd a diodydd at gridiau prydau
bwyd, ac mae lle hyd yn oed i ychwanegu hoff jôcs y defnyddiwr ar y
gridiau jôcs.
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Sut mae ychwanegu geirfa
Mae celloedd gwag wedi cael eu hychwanegu drwyddi draw yn Voco
Chat i’w gwneud hi’n hawdd ac yn gyflym ychwanegu mwy o eirfa lle
bynnag y dymunwch.

Yn Grid 3

Ewch i’r Modd Golygu drwy glicio'r bar Dewislen→ Edit grid.
Dewiswch y gell rydych chi eisiau ychwanegu rhywbeth ati a chlicio’r
opsiwn Change Label ar frig y sgrin. Teipiwch y gair neu’r geiriau
rydych chi am eu cael ar y gell ac yna ddewis symbol o’r bar wrth
ymyl y botwm Change Label. Os nad ydych chi’n gallu gweld y
symbol rydych chi am ei gael, gallwch ddewis Find Picture i chwilio
am opsiynau eraill.

Yn Grid for iPad

Ewch i’r Modd Golygu drwy daro’r tri dot yn y gornel dde uchaf a
dewis Edit grids. Tarwch y gell rydych chi eisiau ei newid ac yna daro
Edit Cell. Tarwch y bocs ar frig y gell i ychwanegu'r geiriau rydych
43

chi eu heisiau ar y gell, ac yna daro'r bocs isod i ychwanegu symbol.
Dewiswch o blith y symbolau a gynigir neu defnyddiwch yr opsiwn
Find Picture i chwilio am symbolau eraill.

Mewn rhai rhannau o Voco Chat fe welwch chi hefyd gelloedd naid
i gridiau gwag ar gyfer gweithgareddau neu bynciau newydd sbon.
Golygwch y gell naid fel yr uchod (newidiwch y label ac ychwanegu
symbol), yna dilynwch y naid i'r grid gwag i ychwanegu geirfa.
Efallai y byddwch hefyd am dynnu geiriau ac ymadroddion sydd ddim
yn berthnasol i'r defnyddiwr hwnnw. Er enghraifft, yn Fy offer → Rydw
i’n siarad â fi fy hun, mae rhai enghreifftiau o strategaethau i helpu
defnyddiwr i ymdawelu. Os nad yw un neu fwy o’r rhain yn iawn i’r
unigolyn, gellir eu tynnu neu eu newid.
Efallai y bydd angen i chi hefyd dynnu neu guddio celloedd naid i
bynciau sydd ddim yn berthnasol i’r defnyddiwr, fel dileu’r naid i’r grid
Mislif yn yr adran Gofal Personol.
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Rhestr Wirio Personoli
Gwybodaeth Hanfodol

Dylid personoli’r gridiau canlynol wrth osod Voco Chat ar gyfer
defnyddiwr newydd.
Ga i ddweud rhywbeth → amdana i
Gwybodaeth bersonol, fel enw’r defnyddiwr, ei ben-blwydd
a’r pethau mae’n eu hoffi. Mwy o le ar yr ail grid i ychwanegu
unrhyw beth arall y gallai’r defnyddiwr fod eisiau ei rannu, ee
hobïau neu ddiddordebau arbennig.
Ga i ddweud rhywbeth → pethau rydw i’n hoffi
Pethau mae’r defnyddiwr yn eu hoffi, ee gwrthrychau,
rhaglenni teledu, chwaraeon a diddordebau arbennig eraill.
Ga i ddweud rhywbeth → pethau dydw i ddim yn hoffi
Pethau dydy’r defnyddiwr ddim yn eu hoffi ee synau uchel,
rhaglenni teledu, sefyllfaoedd newydd, ac ati.
Rydw i eisiau → Fy mhethau
Eitemau arbennig ar gyfer y defnyddiwr, pethau y gall ofyn
amdanyn nhw’n rheolaidd.
Pobl (Fy Nheulu, Fy Ffrindiau, Fy Oedolion/Fy Ngofalwyr)
Enwau’r bobl y gallai’r defnyddiwr fod eisiau siarad amdanyn
nhw, gan gynnwys aelodau o’r teulu, ffrindiau, gofalwyr,
athrawon, cynorthwywyr personol, meddygon, therapyddion,
ac ati.
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Fy offer → Fy iechyd
Gwybodaeth am iechyd y defnyddiwr, fel alergeddau,
meddyginiaethau neu gymhorthion eraill y gallai fod arno eu
hangen. Tynnwch enghreifftiau os nad oes eu hangen.
Fy offer → Fy AAC (nifer o gridiau)
Gwybodaeth am sut mae’r defnyddiwr yn cyfathrebu dros
nifer o gridiau.
Gweler tudalen 36 am esboniad pellach o hyn. Dylech ddileu
enghreifftiau os nad ydyn nhw’n briodol.
Fy offer → Tawelu
Strategaethau penodol a ddefnyddir gan y defnyddiwr i
ymdawelu, naill ai i brocio’r defnyddiwr ei hun neu’r rhai o’i
gwmpas. Dylech ddileu enghreifftiau os nad ydyn nhw’n
briodol.
Fy offer → Rydw i’n siarad â fi fy hun
Ymadroddion personol ar gyfer siarad â nhw eu hunain. Dylid
dileu unrhyw rai dydy’r defnyddiwr ddim yn eu hoffi neu sydd
ddim yn briodol iddo. Gweler tudalen 32 am fwy o wybodaeth.
Llefydd → Fy llefydd
Enwau’r llefydd sy’n benodol i’r defnyddiwr, ee clybiau, enw’r
parc lleol, hoff fwytai neu dafarndai.
Mwy o eiriau → Corff → Mwy → Rhannau Preifat
Newidiwch enwau rhannau preifat o’r corff i eiriau y byddai’r
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defnyddiwr yn eu defnyddio, os yw hynny’n briodol, ee mae
plant bach yn aml yn defnyddio geiriau amgen yma.
Fy Ymadroddion
Pethau y mae’r defnyddiwr yn hoffi eu dweud yn aml, ee
ymadroddion sy’n cael eu hailadrodd neu slang a chellwair
lleol sy’n cael eu defnyddio gan eu cyfoedion. Dylech ddileu
enghreifftiau os nad ydyn nhw’n briodol.
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Rhestr Wirio ar gyfer Personoli
Diddordebau a Chymhellion

Gellir ychwanegu’r adrannau canlynol i helpu’r defnyddiwr i gael y
gorau o Voco Chat a’i alluogi i siarad am y pethau y mae wir eisiau
siarad amdanyn nhw.
Rydw i eisiau → gwylio rhywbeth (nifer o gridiau): ee hoff
sianeli a rhaglenni teledu
Mwy o eiriau → Cerddoriaeth → Fy ngherddoriaeth: ee hoff
ganeuon, artistiaid ac ati.
Mwy o eiriau → Teledu a ffilm: ee hoff raglenni/ffilmiau
Rydw i eisiau → gwneud rhywbeth → Mwy: gridiau gwag ar
gyfer gweithgareddau ychwanegol
Rydw i eisiau → chwarae rhywbeth: gridiau gwag ar gyfer
gemau/gweithgareddau chwarae ychwanegol
Ga i ddweud rhywbeth? → jôc→ mwy: lle i ychwanegu jôcs
Ga i ddweud rhywbeth → fy newyddion: gwybodaeth am
yr hyn y mae’r defnyddiwr wedi'i wneud yn ddiweddar neu
newyddion pwysig i’w rannu
Ga i ddweud rhywbeth → stori: ychwanegu lluniau er mwyn i’r
defnyddiwr eu rhannu ag eraill. Gweler tudalen 34-35 am fwy
o wybodaeth
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Rhestr Wirio ar gyfer Personoli
Newidiadau Ychwanegol

Mae lle i ychwanegu mwy o eirfa yn llawer o gridiau Voco Chat. Gellir
gwneud hyn ar ôl i ddefnyddiwr ddechrau defnyddio’r eirfa os yw’n
gweld bod geiriau sydd eu hangen arno heb eu cynnwys yn barod.
Mae rhywbeth yn bod → Mwy: lle i broblemau posibl eraill a
allai godi
Mae rhywbeth yn bod → rydw i angen → Mwy: lle i bethau eraill
a allai fod eu hangen yn rheolaidd
Rydw i eisiau → gofal personol → Mwy: lle i nodi anghenion
gofal personol penodol
Mwy o Eiriau
Anifeiliaid: ail grid ar gyfer hoff anifeiliaid ym mhob 		
categori
Corff: lle i ychwanegu rhannau perthnasol o’r 			
corff
Diod → Mwy: lle i ychwanegu hoff ddiodydd
Bwyd: lle ar bob un i ychwanegu hoff fwyd neu eitemau ar
fwydlen
Problemau iechyd → Mwy: lle i ychwanegu problemau 		
penodol
Pres: lle i ychwanegu geirfa
Synhwyrau → Mwy: lle ar gyfer gwrthrychau synhwyraidd
penodol
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Technoleg → Rhyngrwyd → Mwy: lle ar gyfer hoff wefannau
Mwy → Mwy: lle i ychwanegu pynciau
Sgwrsio → Mwy o gyfarchion/Mwy o siarad/Mwy o ffarwelio:
lle ar gyfer dweud ffarwél a chyfarchion eraill
Llefydd → Adeiladau → Ysgol → Fy ngwersi (Geirfa plant yn
unig): lle ar gyfer gwersi ar yr amserlen
Llefydd → Trip → Fy nheithiau: ychwanegu geirfa ar gyfer trip
penodol
Llefydd → Tu mewn → Mwy: ychwanegu mwy o lefydd y tu mewn
yng nghartref/lleoliad y defnyddiwr
Llefydd → Siop → Rhestr siopa: ychwanegu ati fel y bo angen
wrth siopa
Mwy o eiriau → Geiriau amse → Mwy → Dyddiau Arbennig:
digwyddiadau diwylliannol/crefyddol sy’n bwysig i’r
defnyddiwr
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Mynediad arall yn Grid 3
Mae Voco Chat wedi’i gynllunio i fod yn addas ar gyfer amrywiaeth o
ddulliau mynediad.
Mae prociau clywedol wedi’u cynnwys ar gyfer pob cell a phob
colofn, a gellir eu rhoi ar waith yng ngosodiadau dull mynediad y
defnyddiwr.
O dan Highlighting, gosodwch y gwymplen i ‘Speak description
when highlighting’.

Cyffwrdd
Gallwch ddefnyddio Voco Chat gyda gorchudd ar ben y bysellfwrdd
gan fod yr un nifer o gelloedd ar bob grid.
Os ydych chi’n defnyddio technoleg Cyffwrdd ac Aros, lle byddwch
chi’n cyffwrdd â chell am amser penodol cyn i’r gell gael ei dewis,
mae opsiynau i gynyddu neu leihau hyd yr amser aros drwy fynd i
Fy offer → Gosodiadau → Fy Mynediad. Os ydych chi’n defnyddio
Cyffwrdd ac Aros i ddewis, gallwch hefyd ddefnyddio’r prociau
clywedol, i glywed y label ar bob cell cyn i chi ei dewis.

Pwyntiwr neu Olrhain Llygaid
Os ydych chi’n defnyddio naill ai’r pwyntiwr neu dechnoleg olrhain
llygaid ac aros, bydd cell Gorffwys i’w gweld ar bob grid, yn y
gornel dde uchaf. Mae hyn yn caniatáu i'r defnyddiwr rewi ei ddull
mynediad unrhyw bryd ac edrych o amgylch y sgrin heb ddewis
unrhyw gelloedd. Gall hyn fod yn ddefnyddiol pan fydd defnyddiwr
yn ymgyfarwyddo â grid newydd. Pan fydd y gell Gorffwys wedi'i
hysgogi, a'r dechnoleg olrhain llygaid neu’r pwyntiwr wedi'i rewi, bydd
partneriaid cyfathrebu'n dal i allu gwneud dewisiadau ar y sgrin drwy
gyffwrdd. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer modelu ac addysgu
rhywun am yr hyn y gall ei ddweud ar y grid hwnnw.
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Switshys
Trefnir yr eirfa mewn colofnau fertigol yn Voco Chat, felly’r
gosodiadau switsh gorau yw’r rhai sy’n sganio un gell ar y tro yn
fertigol, neu’n sganio colofnau ac yna’r rhesi.
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