
  

 

 

Beth sydd tu fewn: 

Croeso i ein Cylchlythyr Gaeaf. 
 
Rydym yn gobeithio fod chi wedi cael Nadolig 
hyfryd ac yn edrych ymlaen at y tymor prysur 
ymlaen. 
 
Tipyn bach o newyddion trist yn argraffiad hwn, 
mae Donna yn gadael ni ar ddiwedd Mis Ionawr. 
Mae hi wedi bod yn ased anhygoel i ein tîm efo 
cofrestriadau AGGCC and rydym i gyd yn 
dymuno'r gorau iddi am y dyfodol pan mae hi 
yn canolbwyntio ar arweini'r lleoliad yn Ysgol 
Priory yn Aberhonddu. 
 
Newyddion da ydy fydd India yn gweithio am 
ddau ddiwrnod yr wythnos i ni o'r 1af o Chwe-
fror ac yr ydym yn y proses o recriwtio am 
swydd 16awr i gefnogi efo cofrestradau newydd 
i AGGCC yn dilyn y casgliad o’r Tendr 
Blynyddoedd Cynnar cytundeb dyfarniad. 
 
 

 

Pam yr ydy polisïau a threfn mor bwysig? 

Adborth hyfforddiant a gweithdai 
Gwybodaeth Hyfforddi a Thyfu 

Diweddariad gofal plant yn rhydd o dreth 
DBS’ eich cwestiynau yn cael ei ateb 

Sesiynau galw heibio tendr 

Yn ein hargraffiad nesaf 
 Apps a rhaglenni 
 Diweddariad Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd 
 Eich cwestiynau yn cael ei ateb 

 Mwy o hyfforddiant a llawer llawer mwy! 

Am newyddion cyfoes 

 

 

 

Cymryd Rhan 

Wellfield House 

Temple Street 
Llandrindod Wells 

Powys 

LD1 5HG 

01597 828050  
estyniad 1230 neu 1231 

 

Lynne Jones 

Lynne.Jones@cymryd-rhan.org      
 

Nia Wilson 

Nia.Wilson@cymryd-rhan.org  
 

Jenna Hughes 

Jenna.Hughes@cymryd-rhan.org   
 

Donna Dunn 

Donna.Dunn@cymryd-rhan.org 

 

India Morgan 

India.Morgan@cymryd-rhan.org 

Eich llwybr at lwyddiant! 

Cefnogaeth  
Busnes  

 

Gofal Plant 

https://www.facebook.com/llawynllawbusinesssupport


  

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Blwyddyn  
  Newydd dda  
   o’r Tim! 
 

Rydym yn falch i gyhoeddi fod y Tîm Cefnogaeth Busnes 
wedi symud i weithio o dan ein rhiant-cwmni, Cymryd 

Rhan 

 

Mae Cymryd Rhan yn elusen ac rydym yn edrych i ddef-
nyddio'r statws elusengar i wella'r gwasanaethau yr ydym 
yn darparu i leoliadau gofal plant ym Mhowys. 
Mae datblygiadau cyfroes gyda ni dros y  misoedd 
nesaf, yn cynnwys edrych i ymgeisio am grant o’r Gronfa 

Loteri Fawr i gefnogi'r datblygiad ac ehangiad o ddarpariaeth gofal plant.  Os hofech i ni eu 
hystyried  unrhyw beth a allai gefnogi eich hunain, plîs gadwech i ni wybod.  
 

CANOLFAN CYMERADWY CACHE - Rydym yn fach i gyhoeddi fod Cymryd Rhan wedi cael ei 
cymeradwy fel canolfan CACHE ac yr ydym yn gallu cynnig QCF Lefel ,  a  yng Ngofal Plant, 
dysgu a datblygiad.  
 

SASS rhan  Fydd hwn ddim yn dod mas tan ar ôl Ebrill . Os mae rhaid i'ch lleoliad adolygu 
eich adroddiad Ansawdd a Gofal rhwyg nawr ac Ebrill, fydd dal rhaid i chi wneud hwn. Os oes 
angen unrhyw help,  foniwch ni neu ddanfon e-bost.  
 

Ymweliadau - Os hofech chi gael ymweliad gan aelod o’r tîm, plîs cysylltu â ni. Gall hwn i 
wneud  arolwg iechyd busnes, cefnogaeth i wneud gyda AGGCC Safonau Gofynnol, materion 
staf, cofrestriad AGGCC neu am resymau arall.  
 

Newidiadau oedran derbyn- Rydym yn siŵr eich bod chi gyd yn ymwybodol nawr fod yr 
oedran a gall plant dechrau ysgol wedi newid. O Fis Medi , fydd na dim ond un mewnlif i 
mewn i ysgolion, a fydd hwn ar ôl y ydd pen-blwydd y plentyn.  
 

Isafswm Wage- Cenedlaethol Newydd O  Hydref Isafswm Cylog Cenedlaethol cynyddu. 
-  oed £  yr awr, -  oed £ .  yr awr, -  oed £ .  yr awr, a phrentisiaid £ .  yr 

awr. Mae pob gweithiwr  oed a throsodd hawl i gael y cylog byw Genedlaethol ers mis 
Ebrill, sef £ .  yr awr 

 



  

 

  
 

Adborth Hyfforddiant Amser Te 
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A oes rheswm na all eich lleoliad mynychu'r  
digwyddiadau hyn? 

Beth sydd yn stopio chi?   
 

 

 

 

 

Gadewch i ni wybod a byddwn yn ceisio gwneud rhai 
newidiadau i weddu chi! 

 

 

 Lleoliad? Amser ? Diwrnod? 

‘Hwyl 
mawr a 

Syniadau’ 

     ‘Yr wyf yn meddwl bod hyn yn 
wych ac yn gwneud i mi feddwl am 

y dyfodol ' 

 

‘Hwyl, anffurfiol, yn llawn  
Gwybodaeth’ 

'Teimlo'n 
ysbrydoli! 

'Falch i mi ddod, noson  
Diddorol a chrefft hwyl, yn 

wych i gael syniadau newydd ' 

‘Ysgogi’r 
meddwl’ 

      
‘Addysgiadol iawn’ 

 Darparasom  ni ein Hyfforddiant Amser te am y tro cyntaf ar Ddydd 
Mawrth 29ain o Dachwedd efo 10 lleoliadau yn mynychu. Roedd oho-
nom ni gyd wedi cael amser da yn ‘Cynllunio am y Dyfodol’, gwneud 
crefft Nadolig a dysgu pa fath o waith papur sydd fod yn ei le i fod yn 
Warchodwr plant effeithiol! 



  

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Pam mae polisïau a threfniadau mor bwysig i'ch lleoliad? 
 

Mae gan bob lleoliad polisïau a threfniadau, ond pam maen nhw? 

 

Ydy  achos fod AGGCC yn dweud eu bod rhaid i chi gael polisïau a threfniadau ar ddiogelu, croesawu 
plant, bwyta’n iach, asesiadau risg...a llawer, llawer mwy, neu os oes rhesymau arall? 

 

Ydych chi’n dweud yr ail? 

 

Mae polisïau a threfniadau yn furio'r sylfaen o bopeth rydych yn gwneud yn y lleoliad ac yna i help 
y staf i gyd i wneud penderfyniadau gwybodus am ymarfer nhw- os i chi ddim yn siŵr am beth i chi 
fod gwneud, cyfeirio at eich polisi- fydd hwn yn dweud beth sydd wedi cael ei chytuno yn eich lleoli-
ad. Gadewch i ni gymryd y Polisi Amddifyn Rhag yr Haul fel enghraift, mae hyn yn cynnwys Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol AGGCC  a . Mae polisi nodweddiadol  yn gynnwys: - 
 

 “Byddwn yn sicrhau bod pob aelod o staf yn ymwybodol ac yn derbyn gwybodaeth am ddio-
gelwch yn yr haul, a fydd ar gael yn y lleoliad. " 

 

  
Ydych chi'n gwneud hyn? Sut mae staf yn cael gwybod am wybodaeth am ddiogelwch yn yr haul? 

Gobeithio eich bod yn ateb hwn fel darllen, ond os na, fel Rheolwr neu Aelod Staf, beth ydych chi'n 
mynd i'w wneud am y peth? 

 

Beth am eich polisi fôn symudol? Gall fod e’n dweud 

 "Mae'n rhaid i staf sicrhau bod eu fonau symudol / dyfeisiau yn cael eu gadael yn y gegin ar y 
   silf uchaf yn ystod oriau agor y lleoliad. Gallant gael eu troi ymlaen, ond ar dawel. " 

 "Rhaid i unrhyw ymwelwyr ddifodd eu fonau symudol cyn mynd i mewn i'r Lleoliad" 

 

A yw pob aelod o staf yn gwneud hyn? A ydych yn gofyn i bob ymwelydd i ddifodd eu fonau? Os 
na, pam? 

 

Sut allwch chi wella dealltwriaeth pawb o bolisïau a gweithdrefnau? 

 

Mae llawer o wahanol fyrdd - dyma rai syniadau. 
 

 Cael trafodaethau polisi fel eitem reolaidd ar yr agenda mewn cyfarfodydd staf er mwyn 

 I’r tîm cyfan edrych ar bolisi  a gweld os mae'n gweithio'n ymarferol. 
 Gwneud ymarfer ymarferol. Er enghraift, gall un aelod o'r tîm performio arfer byr fel paratoi 
 snac tra bod un arall yn darllen  yn uchel y weithdrefn. Gall hyn adeiladu dealltwriaeth o'r                
 cysylltiad rhwng yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu a gweithredu ymarferol. Gall hefyd nodi lle                  
 anghysondebau yn bodoli rhwng y polisi a'r arferion gwirioneddol. 
 Nodi 'hyrwyddwr' o bolisi sy'n frwdfrydig ynghylch arfer neu sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth i 
 fentora cyfoedion. Gall hyn gynnwys darparu hyforddiant fel y gallant rannu eu gwybodaeth 
 gydag eraill. 
 Tîm staf newydd neu ddibroiad gyda gweithwyr profesiynol gofal plant proiadol a medrus 

 sy'n gallu monitro dealltwriaeth y 'polisi ac ymarfer . 
Os oes syniadau  gyda chi am beth sydd yn gweithio yn eich lleoliad? 

 

Plîs rannu gyda ni, er i ni rannu eich ymarfer da efo pawb arall. 
 

 



  

 Adborth o hyfforddiant Tendr 

Very patient 
and helpful 

Lots of useful information. 
I feel prepared to complete 
the tender. 

Nawr  yn gwybod am 
thendro ar  gyfer        
Darpariaeth Powys yn          
hyfyw ar gyfer fy  
musnes. 

syniad llawer   clir-
iach sut i lenwi'r 
tendr a faint o 
waith sydd ei     
angen  

Roedd yn sesiwn wych ac 
yn fuddiol iawn. 

Rydym wedi cyflwyno 4 Gweithdai Tendr  y 
Blynyddoedd Cynnar ym mis Ionawr i gefnogi 
Fachludiadau gwirfoddol, phreifat a darparwyr 
newydd drwy'r Tendr Blynyddoedd Cynnar a'r 
system E-Bravo Cymru.Roedd yr adborth yn 
gadarnhaol iawn-diolch i chi. 
Os oes angen unrhyw gymorth pellach, yna 
rhowch wybod i ni. 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxq27o63RAhVI2RoKHd38CAkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstick_man_says&psig=AFQjCNGHPqtc0frZvoq1rlLYoWHyyZ_qOg&ust=1483783766255856
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxq27o63RAhVI2RoKHd38CAkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstick_man_says&psig=AFQjCNGHPqtc0frZvoq1rlLYoWHyyZ_qOg&ust=1483783766255856
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxq27o63RAhVI2RoKHd38CAkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstick_man_says&psig=AFQjCNGHPqtc0frZvoq1rlLYoWHyyZ_qOg&ust=1483783766255856
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxq27o63RAhVI2RoKHd38CAkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstick_man_says&psig=AFQjCNGHPqtc0frZvoq1rlLYoWHyyZ_qOg&ust=1483783766255856
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixxq27o63RAhVI2RoKHd38CAkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstick_man_says&psig=AFQjCNGHPqtc0frZvoq1rlLYoWHyyZ_qOg&ust=1483783766255856


  

 



  

 
Gofal Plant rhydd o Dreth 

 

Mae Gofal Plant rhydd o dreth yn gynllun newydd y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gwei-
thio gyda chostau gofal plant. 
Bydd rhieni yn gallu agor cyfrif ar-lein, y gallant eu defnyddio i dalu am ofal plant gan 
ddarparwr cofrestredig. 
 

Am bob £  mae'r rhiant yn talu i mewn, bydd y llywodraeth yn talu mewn £  
ychwanegol. Gall rhieni dderbyn hyd at £ ,  y plentyn, y lwyddyn, tuag at eu costau 
gofal plant, neu £ ,  ar gyfer plant anabl. 
Bydd y cynllun ar gael i blant hyd at  oed, neu  ar gyfer plant ag anableddau. 
I fod yn gymwys, bydd rhaid i rieni fod yn y gwaith, a pob un yn disgwyl ennill o leiaf £  
yr wythnos. Ni raid i bob rhiant cael incwm o fwy na £ ,  y lwyddyn. 
 

Bydd angen i chi gofrestru i dderbyn taliadau gan rieni 
Drwy gydol mis Medi a Hydref , anfonwyd llythyrau at reoleiddio a darparwyr gofal 
plant ar draws y DU a gymeradwywyd, yn gofyn i chi gofrestru ar-lein ar gyfer Gofal Plant 
rhydd o dreth. 
Gallwch gofrestru ar-lein yn nawr. 
 

Mae'n rhaid i chi fod yn ddarparwr gofal plant a reoleiddir neu a 
gymeradwywyd i dderbyn Gofal Plant rhydd o dreth 

Dim ond darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru gyda rheoleiddir derbyn taliadau 
gofal plant rhydd o dreth. 
I gofrestru gyda rheoleiddir gall gymryd hyd at  wythnos. Os nad ydych, yn gwneud 
hynny yn nawr, fel y gall eich cwsmeriaid chi dalu drwy ddefnyddio Gofal Plant rhydd o 
dreth. Ar gyfer llinellau amser cofrestru, gwiriwch y wefan rheoleiddion priodol. 
 

Bydd rhieni yn gallu gweld os ydych wedi cofrestru ar gyfer Gofal Plant rhydd o dreth 

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn ymddangos ar ein hadnodd digidol 
newydd sy'n gadael i rieni chwilio am ddarparwyr gofal plant y gellir eu talu gan ddef-
nyddio gofal plant rhydd o dreth. 
 

I gael gwybod mwy ewch i: https://www.gov.uk/government/news/tax-free-childcare-top-

things-childcare-providers-should-know 

  

  



  

 

 

Atebodd cwestiynau DBS chi 
  
Ble alla i gael DBS o? 

Gall DBS 'nawr cael ei wneud drwy nifer o sefydliadau, fodd bynnag, 
byddem yn awgrymu'r hawsaf fyddai un drwy Gyngor Sir Powys. Mae tîm 
DBS Cyngor Sir Powys wedi'i leoli yn y Gwalia, Llandrindod. Maent yn 
cynnig gwasanaeth cyfeillgar cylym ac yn gallu prosesu furlenni ar gyfer 
grwpiau gwirfoddol, clybiau lleol a sefydliadau. 
 

Rwy'n RI / PIC / Gwarchodwr ble ydw i'n cael fy DBS o? 

Os mai chi yw'r Unigolyn Cyfrifol, Person Cofrestredig, y Person â Gofal neu Warchodwr 
Plant yna mae angen eich DBS ei wneud drwy AGGCC. I gael furlen foniwch AGGCC ar 

 . Os ydych yn Warchodwr plant mae rhaid i bawb sy'n byw yn eich tŷ dros  
oed, bydd angen hefyd DBS drwy AGGCC. Gall dogfennau gael eu gwirio yn swyddfeydd 
post penodol ar draws y sir. Cysylltwch â'r swyddfa bost i wirio pa rai sydd yn cynnig y 
gwasanaeth hwn. 
 

A oes unrhyw le y gallaf gael DBS am ddim? 

Ar hyn o bryd oni bai eich bod angen DBS o AGGCC codir tâl am wneud cais am DBS. Isod 
mae'r prisiau cyfredol Powys. 
 

Prisiau Cyfredinol

 

Pa fath o DBS sydd ei angen arnaf? 

I weithio gyda phlant, bydd angen DBS gwell i chi. 
 

Pa mor aml mae angen i mi adnewyddu fy DBS? 

Mae angen DBS i gael ei hadnewyddu bob  blynedd 

 

A oes gennych unrhyw gwestiynau yr ydych 

eisiau eu hateb ac yr hofech 

eu cyhoeddi yn ein cylchlythyr? 

        Anfonwch nhw i mewn i 
India.Morgan@cymryd-rhan.org 

 

Gwiriadau Cost Fi Weinyddol Cyfanswm 

Gwell  £ .  £ .  £ .  

Safonol £ .  £ .  £ .  

Gwirfoddolwr AM DDIM £ .  £ .  



  

    

 

 

 

 

O Gyngor Gofal Cymru 

 

Cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus yn ganolog i statws a         
phroffesiynoli'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru. Ymchwil 
o sylwedd wedi cefnogi'r farn bod yna gyswllt clir rhwng darpariaeth gofal plant 
o safon a chanlyniadau allweddol ar gyfer plant. 
 

Roedd Cymwysterau Cymru a sefydlwyd drwy Ddeddf gymwysterau Cymru 2015 
fel y rheoleiddir cymwysterau di-radd a system gymwysterau yng Nghymru.  
Cynnal Cymwysterau Cymru adolygiad ar effeithiolrwydd y cymwysterau        
presennol a'r system gymwysterau yng Nghymru ar gyfer iechyd a gofal       
cymdeithasol (gan gynnwys chwarae a gofal plant) rhwng mis Medi 2015 a mis 
Mawrth 2016. Nododd yr adolygiad nifer o gryfderau yn y system bresennol 
ynghyd â materion oedd angen mynd i'r afael â hwy. 
 

Mae'r Cyngor Gofal yn gweithio'n agos gyda Chymwysterau Cymru i ddatblygu 
cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer y sector, a fydd yn barod i'w gyflwyno ym 
Medi 2018. 
 

Yn ychwanegol i hyn, ystyriodd y Cyngor Gofal ei bod yn amserol i adolygu 
Rhestr o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a  
Gofal Plant yng Nghymru i sicrhau bod y Rhestr yn parhau i fod yn gadarn ac yn 
adlewyrchu anghenion presennol a dyfodol plant a'u teuluoedd yng Nghymru. 
 

Mae'r Cyngor Gofal yn awyddus i sicrhau y bydd y cymwysterau newydd ei  
ddatblygu (drafft) ac unrhyw newidiadau i'r Rhestr fod yn seiliedig ar farn     
rhandaliad, ac felly rydym yn croesawu eich adborth. 
 

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu sector ledled Cymru ym 
mis Ionawr a fyddai'n eich annog i gymryd rhan yn y broses gyffrous hon. 
 

Mae'r digwyddiadau yn cael eu targedu at y rhai sy'n gweithio o fewn y sector 
blynyddoedd cynnar a gofal plant a'r rheiny sy'n gweithio o fewn addysg        
bellach. 
 

Os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, gweler y ddolen isod: 
https://www.eventbrite.co.uk/d/uk/early-years-sector-engagement-event/?

crt=regular&sort=best 
 

  
 

 



  

 
 

 

 
 

Manylion Cyswllt  
Defnyddiol  

 
Gweithredu dros plant 
https://
www.actionforchildren.org.uk/  
 
Gwasanaethau            
Gwybodaeth i deuleuoedd 
www.tinyurl.com/walesfis 
0300 123 7777 
 
Gov.uk  
(replaces Directgov) 
www.gov.uk 
 
WCVA 
www.wcva.org.uk 
0800 0 197 391 
 
Adran Gwaith  
a Phensiynau  
www.dwp.gov.uk 
 
Cyngor Gofal Cymru 
www.ccwales.org.uk 
0300 30 33 444 
 
 
 

 
 
 
 

 
Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth  
www.ico.gov.uk 
0303 123 1113 or 01625 
545745 
 
ACAS 
www.acas.org.uk 
08457 47 47 47 
 
Comisynydd Elusen 
www.charity-
commission.gov.uk 
0845 300 0218 
 
AGGCC 
www.cssiw.org.uk 
03007900126 
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