Cyflwyniad i
Awtistiaeth

Beth yw Awtistiaeth?

‘Anabledd cudd’ yw Awtistiaeth, sy’n golygu nad yw hi’n hawdd adnabod pan
fo’r cyflwr ar rywun. Pan fyddwch yn gweld y patrwm canlynol (ar freichled,
cerdyn neu ffôn poced), mae’n golygu fod awtistiaeth ar rywun a’u bod eisiau i
chi wybod fel y gallwch eu cefnogi:

Mae unigolion ag awtistiaeth yn cael trafferth wrth gymryd rhan mewn
chwaraeon, gweithgareddau ffitrwydd a gwasanaethau eraill. Gall cymorth gan
staff wneud gwahaniaeth go iawn - trwy ddeall awtistiaeth, mae modd newid
bywydau er gwell. Mae’r wybodaeth isod wedi’i chyflwyno i’ch helpu deall
awtistiaeth ac i awgrymu ffyrdd y gallwch gefnogi pobl awtistig.
Am mwy o wybodaeth am ei cynllun ‘Weli Di Fi?’, ewch i:
AutismWales.org/cy/rwyn-awtistig/adnoddau-i-chi/weli-di-fi/

Beth yw Awtistiaeth?

Mae awtistiaeth hefyd yn cael ei adnabod gan enwau eraill,
gan gynnwys:

Anhwylder y
Sbectrwm
Awtistiaeth (ASA)
Cyflwr y Sbectrwm
Awtistiaeth (CSA)

Syndrom
Asperger
Anhwylder
Datblygiadol
Hydreiddiol

Beth yw Awtistiaeth?

Mae Awtistiaeth yn gyflwr gydol oes
ac yn effeithio ar bobl o bob cefndir.
Ar hyn o bryd mae mwy o wrywod
na menywod yn cael diagnosis o
awtistiaeth.
Amcangyfrifir bod gan 1 o bob 100 o bobl yn y
DU Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth (ASA).
Mae llawer o bobl ddim yn sylweddoli eu bod yn
awtistig.
Mae hyn yn arbennig o wir yn achos oedolion.

Beth yw Awtistiaeth?

Mae gan bobl awtistig wahaniaethau yn y meysydd
canlynol:

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio
Cymdeithasol

Diddordebau neu
weithgareddau
cyfyngedig, ailadroddus

Dychymyg Cymdeithasol
a Hyblygrwydd
Meddyliol

Patrymau ymddygiad
Ymatebion
cyfyngedig,
synhwyraidd anarferol
ailadroddus

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio Cymdeithasol

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio Cymdeithasol

Mae pobl awtistig yn profi gwahaniaethau mewn cyfathrebu
cymdeithasol. Gall y ffordd y mae hyn yn effeithio ar berson amrywio,
a gall gynnwys gwahaniaeth yn y defnydd a'r ddealltwriaeth o:

lleferydd

iaith

ystumiau
cyswllt
llygad

tôn llais

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio Cymdeithasol

Effaith hyn ar fywyd bob dydd yw:
Mae pobl yn aml yn defnyddio
iaith y corff a choegni i gyfleu
rhywbeth.
Mae pobl awtistig yn aml yn ei
chael hi'n anodd deall rhain.

Gellir ystyried bod pobl awtistig
yn anghwrtais oherwydd eu
bod yn osgoi cyswllt llygad.

Efallai na fydd person awtistig
yn gallu defnyddio ystumiau na
dehongli ystumiau pobl eraill.

Efallai na fydd tôn llais person
awtistig bob amser yn
adlewyrchu'r ffordd y maent yn
teimlo.

Efallai y bydd person awtistig yn
dehongli ymadroddion megis
‘traed moch’ a ‘phenysgafn’ yn
llythrennol.

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio Cymdeithasol

Mae pobl awtistig yn profi gwahaniaethau mewn rhyngweithio
cymdeithasol. Gall y ffordd y mae hyn yn effeithio ar berson
amrywio, a gall gynnwys gwahaniaeth yn y defnydd a'r
ddealltwriaeth o:

meithrin a chynnal
perthnasau
rhoi a derbyn
canmoliaeth

cymryd rhan
mewn sgwrs

deall hiwmor

dangos cydymdeimlad

Cyfathrebu Cymdeithasol a
Rhyngweithio Cymdeithasol

Effaith hyn ar fywyd bob dydd yw:

Gall plant awtistig ei chael hi’n
anodd dechrau chwarae neu
ymuno â phlant eraill sy’n
chwarae.

Gall plant awtistig ei chael hi’n
anodd rhannu a chymryd tro.
Gall hyn achosi problemau gyda
chyfeillgarwch.

Efallai na fydd pobl awtistig yn
cymryd rhan mewn sgwrs yn yr un
modd, ac yn mwynhau trafod
materion ffeithiol yn hytrach na
mân siarad.
Efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn
benodol pan fyddwch chi am
ddod â'r sgwrs i ben.

Gall datblygu a chynnal
cyfeillgarwch a pherthnasoedd fod
yn anodd i bawb.
Mae oedolion awtistig wedi dweud
wrthym eu bod yn cael hyn yn
arbennig o anodd.
Nid yw hyn yn golygu nad ydyn nhw
eisiau perthnasoedd a ffrindiau.

Efallai y bydd pobl awtistig yn cael
anhawster deall rheolau
perthnasoedd cymdeithasol.
Gall hyn achosi problemau gan
gynnwys darparu barn onest yn
hytrach na bod yn ofalus o
deimladau eraill.

Dychymyg Cymdeithasol a Hyblygrwydd Meddyliol

Dychymyg
Cymdeithasol
Hyblygrwydd Meddyliol
Impairments
in socialaimagination

Mae pobl awtistig yn profi gwahaniaethau mewn dychymyg
cymdeithasol. Gall y ffordd y mae hyn yn effeithio ar berson
amrywio, a gall gynnwys gwahaniaeth yn y defnydd a'r
ddealltwriaeth o:

datrys
problemau

darogan ymatebion a
digwyddiadau
ymwneud
ag eraill

ymdopi â
newidiadau
cynllunio

Dychymyg Cymdeithasol a Hyblygrwydd Meddyliol

Effaith hyn ar fywyd bob dydd yw:
Wrth ddatrys problemau,
rydym yn dibynnu ar
ddychymyg cymdeithasol i
ddarogan posibiliadau.
Mae hyn yn anodd i berson
awtistig.

Mae rhai pobl awtistig yn cael
anawsterau gyda dychymyg
creadigol.
Mae gan eraill ddychymyg
creadigol da, a dim ond y
dychymyg cymdeithasol sy'n
cael ei effeithio.

Mae chwarae gemau tîm yn
aml yn dibynnu ar ddychymyg
cymdeithasol i ragweld sut y
bydd pobl eraill yn
rhyngweithio yn y gêm.
Gall hyn fod yn anodd i bobl
awtistig.

Gall cynllunio fod yn anodd heb
ddychymyg cymdeithasol da,
mae pobl awtistig yn aml yn
defnyddio calendrau neu
gynllunwyr i'w helpu gyda hyn.

Efallai y bydd pobl awtistig yn ei
chael hi'n anodd rhagweld sut
mae eraill yn teimlo neu sut y
byddant yn ymateb oherwydd
problemau gyda dychymyg
cymdeithasol.

Gall ymdopi â newidiadau fod
yn anodd heb ddychymyg
cymdeithasol da.
Mae’n well gan bobl awtistig
fyw yn ôl trefn.

Ymatebion Synhwyraidd Anarferol

Ymatebion Synhwyraidd Anarferol

Gall llawer o bobl awtistig gael problemau synhwyraidd.
Gall canfyddiad synhwyraidd person fod yn uwch neu wedi’i
ostwng. Gall hyn effeithio ar yr holl synhwyrau.
cyffyrddol

• (cyffwrdd)

cynteddol

• (symudiad)

propriodderbyniaeth • (safle’r corff)

gweledol

• (edrych)

clywedol

• (clyw)

arogleuol

• (arogli)

archwaethol

• (blasu)

Ymatebion Synhwyraidd Anarferol

Sut mae hyn yn effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd, yn
gadarnhaol ac yn negyddol:
Llawenydd synhwyraidd o
rai lliwiau

Llawenydd synhwyraidd o
deimlad rhai deunyddiau “stimio”

Teimlo poen yn llai

Sensitifrwydd i oleuadau
mewn siopau

Ddim yn hoffi rhai lliwiau

Anawsterau o gwmpas
traffig swnllyd

Anallu i oddef rhai
arogleuon

Gofid / pryder mewn
amgylcheddau prysur

Sensitifrwydd i gyffwrdd

Beth yw Awtistiaeth?

Sut y gallwch chi helpu:

Mae bod yn ymwybodol o Awtistiaeth a'r gwahaniaethau
y mae pobl awtistig yn eu profi yn allweddol.
Gofynnwch i'r person awtistig, gofalwyr neu ofyn
am gyngor gan eraill.
Byddwch yn oddefgar, mae gan pobl awtistig llawer
i’w gynnig, ond efallai y bydd angen cymorth arnynt.
Ystyriwch sut y gallwch chi addasu’r amgylchedd i leddfu
problemau synhwyraidd (llai o sŵn, lleihau goleuadau, dod
o hyd i le tawel ac ati).
Addasu’ch ffordd o gyfathrebu.

Addasu Cyfathrebu
Cyfathrebu - gall addasu eich cyfathrebiad helpu person awtistig:

Osgoi cyfleu
ystyr trwy
ystumiau,
eich wyneb
a thôn eich
llais

Caniatewch
amser i'r
unigolyn
brosesu
gwybodaeth

Siarad yn
araf ac yn
eglur

Osgoi priodddulliau a
throsiadau

Cadw
cyfarwyddia
dau’n fyr

Gwybodaeth Bellach
I gael rhagor o wybodaeth am awtistiaeth, gwyliwch y ffilm ‘What Is Autism?’
Trwy ymweld a chwblhau’r holiadur ac i gael eich tystysgrif Ymwybyddiaeth
Awtistiaeth wedi’i phersonoli, ewch i:
AutismWales.org/cy/rhieni-a-gofalwyr/beth-yw-awtistiaeth/

Gallwch hefyd wneud cais i ddod yn sefydliad sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth.
Am fwy o wybodaeth, ewch i:
AutismWales.org/cy/addysg/ardystiad-ymwybodol-o-awtistiaeth/ymwybodol-oanhwylderaur-sbectrwm-awtistaidd/

Gwybodaeth Bellach

I gael gwybodaeth am arwyddion awtistiaeth, ewch i :
AutismWales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phlant-ymmaes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/y-parti-pen-blwydd/ a
AutismWales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phobl-ifancoedolion-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-clinigwyr-oedolion/

Mae gwybodaeth bellach a linciau i adnoddau eraill ar gael yn:

neu e-bostiwch ymholiadau i AwtistiaethCymru@WLGA.gov.uk

AutismWales

@AutismWales

