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Arwyddion Dros droArwyddion Dros droArwyddion Dros droArwyddion Dros dro – Cynigion arbennig
Ydyn nhw'n ddwyieithog, mor glir a'r Saesneg, yn dod cyn neu ar ol y Saesneg?

Uniaith Saesneg

Cynigion arbennig
Arwyddion dros dro
Cynigion Nadolig i gyd yn Saesneg (e.e. ‘Great Offers’) – mwy o Saesneg na’r tro diwethaf felly

Taflenni GwybodaethTaflenni GwybodaethTaflenni GwybodaethTaflenni Gwybodaeth – cynigion arbennig, gwybodaeth bellach ayb
Ydyn nhw ar gael yn amlwg yn Gymraeg?

Uniaith Saesneg (dod o’r Brif Swyddfa yn Lloegr)

Prif arwyddion Prif arwyddion Prif arwyddion Prif arwyddion – oriau agor, arwyddion uwchben tils ac aisles ayb
Ydyn nhw'n ddwyieithog, mor glir a'r Saesneg, yn dod cyn neu ar ol y Saesneg?

Uniaith Saesneg

Arwyddion i’r brechdanau
Arwyddion uwchben y tiliau
Arwyddion mawr ar y waliau o amgylch y siop - Fferyllfa/ Becws / Cigydd
Ardal gwerthu papurau newydd
Arwyddion am yr allanfeydd tân (ond rhai Cymraeg ar eu ffordd, mae’n debyg)
Arwyddion yn ardal y trolïau
Tai bach
Ysgrifen ar y bagiau
Ardal y staff 

Dwyieithog
Arwyddion ‘croeso’
Oriau agor
Arwyddion mawr uwchben yr ‘aisles’

Saesneg yn fwy / yn gyntaf ar arwyddion dwyieithog



StaffStaffStaffStaff
Ydy staff yn siarad Cymraeg?

Dim cofnod o faint o’r staff sy’n siarad Cymraeg
Y Gymraeg yn “ddymunol” nid “hanfodol” wrth ymgeisio am swydd
Y Rheolwr Gwerthu (Sales Manager) yn medru siarad Cymraeg

Ydy staff sy’n siarad Cymraeg yn gwisgo bathodynnau neu oes arwydd i ddweud bod staff yn siarad Cym-
raeg?

Ddim yn cael eu hannog i wisgo bathodynnau i ddangos eu bod yn medru siarad Cymraeg  – hol-
lol wirfoddol a heb weld unrhyw un yn gwisgo bathodyn

Cynnyrch o GymruCynnyrch o GymruCynnyrch o GymruCynnyrch o Gymru
Oes i gael ar werth? 

Tatws o Gymru
Cig oen a chig eidion o Gymru yn ardal y cigydd ond dim cig o Gymru ar y silffoedd
Caws Cymreig

Ydy hi'n amlwg ei fod yn dod o Gymru ac wedi ei becynnu fel ei bod yn amlwg ei fod yn gynnyrch Cymreig?

Ddim yn amlwg iawn eu bod yn gynnyrch Cymreig (baner y DU ar rai)
Dim afalau ‘Cymreig’ – dim ond rhai ‘Prydeinig’
Labeli Saesneg

Nwyddau’r siopNwyddau’r siopNwyddau’r siopNwyddau’r siop
Ydy nwyddau 'own brand' y siop wedi eu pecynnu yn ddwyieithog neu yn Saesneg yn unig?

Nwyddau brand Morrisons yn Saesneg

Peirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaeth
Os oes rhai, oes dewis Cymraeg?

Mae dewis Cymraeg, ond mae’r sgrin groeso yn Saesneg, hyd yn oed os defnyddiodd y cwsmer
diwethaf yr opsiwn Gymraeg (dywedwyd wrthym tro diwetha’ bod iaith y sgrin groeso yn dibynnu
ar ba iaith defnyddiodd y cwsmer diwethaf)
Cyfarwyddiadau / arwyddion uwchben y peiriannau yn uniaith Saesneg
Derbynneb Saesneg
Arwydd ‘Out of order’ Saesneg

Oes rhaid dewis rhwng Cymraeg neu Saesneg o’r dechrau?

Gorfod dewis y Gymraeg, ddim yn cael cwestiwn ‘Cymraeg neu Saesneg’



Cyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinydd
Ydy rhain yn ddwyieithog?

Uniaith Saesneg  ond weithiau yn ddwyieithog ar achlysuron arbennig, er enghraifft ar ddiwrnod y
cofio


