Cyrraedd y Brifysgol

Canllaw call #01

Pacio'n
ysgafn
Offer Cegin
Byddwchyn rhannu'r gegin â myfyrwyr eraill, felly fydd gennych ddim llawer o
le storio.
Rydymyn argymell i chi ddod â'r canlynol:
2 oblatiau/blatiau ochr a phowlenni
2 o gwpanau a gwydrau
2 set o gyllyll a ffyrc ac un gyllell finiog dda
1 sosban faint canolig â chaed ac un rhidyll
1 padell ffrio
1 bwrdd torri
Cofiwch: Os caiff rhywbeth ei dorri, neu os bydd angen eitemau ychwanegol arnoch,
gallwch chi bob amser ymweld â siop elusen leol neu rannu cyfarpar â'ch cyd-breswylwyr.

Offer Trydanol
Gal offer trydanol fod yn ddrud a gallant gymryd llawer o le oherwydd eu
maint. Hefyd mae'n ddrud cael gwared arnynt os bydd rhaid i chi eu gadael
ar eich ôl.
Canllaw Call:
Yn hytrach na dod â'ch holl offer cegin trydanol eich hun, beth am rannu eitemau, neu
eu prynu gyda'ch gilydd fel fflat neu dŷ. Bydd hyn yn arbed arian, lle a gwastraff.
Cofiwch:
Peidiwch â dod ag eitemau os nad oes eu gwir angen arnoch chi.
Rhannwch neu brynwch ar y cyd lle bynnag y gallwch.
Cofiwch ddiffodd offer wrth y soced pan nad ydynt yn cael eu defnyddio i arbed
trydan.
Siaradwch â rheolwr eich preswylfa a threfnu i'ch eitemau trydan gael prawf PAT.

Tecstilau
Mae'n demtasiwn dod â phopeth sydd yn eich cwpwrdd dillad y tro cyntaf i chi ddod
i'r Brifysgol, ond cofiwch efallai na fydd angen dillad traeth arnoch ym mis Hydref!

Canallw Call:
Dewch â dillad addas am y tymor a newidiwch nhw pan ewch chi adref
am y gwyliau. Cofiwch ymweld â'r siopau elusen lleol yn gyntaf wrth
chwilio am ddillad newydd, achos cewch chi fargeinion gwych yn aml.
Rydym yn argymell i chi ddod â'r canlynol:
2 set o liain gwely.
2 dywel mawr a 2 dywel llaw.
Dilad tymhorol (a synhwyrol).
4 llain sychu a 4 clwt llestri y gallwch eu golchi.

Dewch â'r eitemau rydych chi'n meddwl y bydd eu hangenarnoch yn
unig.
Helpwch ni i ennill y frwydr yn erbyn gwastraff.

@SwanseaSwell

@SwanseaSwell

@Swellswansea

sustainabililty@swansea.ac.uk

