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HELPWCH FI I GODI ARIAN
i BBC Plant Mewn Angen

Os gwelwch yn dda

Pryd
Ble
Rwy’n codi arian i BBC Plant Mewn Angen i helpu
newid bywydau plant a phobl ifanc dan anfantais
yn y DU.
O rasys hwyl i weithgareddau canu noddedig, mae
ysgolion dros y wlad wedi bod yn cymryd rhan mewn
heriau noddedig er mwyn codi arian. Dangoswch eich
cefnogaeth os gwelwch yn dda drwy fy noddi.
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Mae £10 yn helpu bachgen ifanc
i gymryd rhan mewn cwrs therapi
lleferydd lle mae’n gallu dysgu rheoli
ei atal dweud a thyfu mewn
hyder wrth ryngweithio
ag eraill.
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Sut mae Rhodd Cymorth yn gwneud
gwahaniaeth mawr
Does dim cost i chi, ond mae’r arian yn hanfodol i ni. Wrth
roi tic yn y blwch, gall pob punt rydych chi’n ei noddi
neu’n ei gyfrannu fod gwerth £1.25 i ni. Dydy hyn ddim
yn costio mwy i chi, mae dim ond angen i chi fod yn
drethdalwr yn y DU.

Cofiwch i beidio byth â mynd at bobl ddiarth a dim ond
gofyn i’ch teulu a’ch ffrindiau eich noddi.
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Dechreuwch dudalen godi arian.
Gofynnwch i’ch ysgol sefydlu tudalen codi arian. Mae’n ffordd syml iawn
i gasglu a chyfrannu arian. Yn ogystal â hyn, mae’n gallu cynyddu’r nifer o
roddion rydych yn eu derbyn. Postiwch, trydarwch, e-bostiwch a rhannwch
eich tudalen ysgol gymaint â phosibl er mwyn lledaenu’r neges.
Cofiwch gadw’n ddiogel pan ydych yn casglu arian nawdd ar lein, peidiwch
byth â gofyn i bobl ddiarth a dim ond gofyn i’ch teulu a’ch ffrindiau eich noddi.

Ewch i dudalen fy ysgol:

Dim cost i chi, ond
arian hanfodol i ni
Wrth roi tic yn y blwch, gall pob punt rydych chi’n ei
noddi neu’n ei gyfrannu fod gwerth £1.25 i ni. Dydy
hyn ddim yn costio mwy i chi.
Wrth roi tic yn y blwch ‘rhodd cymorth’ rydych yn cytuno i’r datganiad
canlynol - ‘’Rydw i eisiau i BBC Plant mewn Angen adennill treth ar fy
rhodd uchod ar y dyddiad a ddangosir. Rwyf yn cadarnhau fy mod i’n
drethdalwr DU ac yn deall os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm neu
Dreth Enillion Cyfalaf yn y flwyddyn dreth gyfredol na’r cyfanswm a
hawliwyd ar bob un o’m rhoddion, fy nghyfrifoldeb i fydd i dalu
unrhyw wahaniaeth.”

