
  

 

 

For the most up to date 

news  

 

 

Cymryd Rhan 
Wellfield House 
Temple Street 

Llandrindod Wells 
Powys 

LD1 5HG 
01597 828050  
extension 1230 or 1231 
 

Lynne Jones 
Lynne.Jones@cymryd-rhan.org      
 

Nia Wilson 
Nia.Wilson@cymryd-rhan.org  

 
Jenna Hughes 
Jenna.Hughes@cymryd-
rhan.org   
 

India Morgan 
India.Morgan@cymryd-rhan.org 
 

Jo Morris 
Jo.Morris@cymryd-rhan.org 

 

Eich llwybr at lwyddiant! 

Cefnogaeth  
Busnes  

 

Gofal Plant 

Croeso i'n cylchlythyr Gwanwyn. 
 

 

Mae cymaint wedi digwydd ers ein cylchlythyr olaf- gobeithio 
eich wedi bod yn cadw i fyny gyda'r rhan fwyaf ohono trwy 
ein tudalen Facebook. 
Mae Jo Morris wedi ymuno â'n tîm am 3 ddiwrnod yr wyth-
nos i gefnogi gyda chofrestriadau newydd i'r AGGCC ac am-
rywiadau / hysbysiadau o newid. 
Rydym hefyd yn Ganolfan gymeradwy CACHE a City and 
Guilds i gyflwyno hyfforddiant ac rydym yn falch i groesawu 
Alison Ellis (Aseswr Uwch) ac Alison Davies (Aseswr). Gellir 
cysylltu â nhw ar alison.ellis@cymryd-rhan.org a al-
ison.davies@cymryd-rhan.org 
Diwethaf (ond nid yn lleiaf), rydym yn falch iawn i ddweud 
bod India Morgan yn nawr gyda ni am yr holl wythnos 
(hwre!) - yn gweithio rhan-amser ar y Prosiect Cymorth Bus-
nes Gofal Plant a rhan-amser fel ein Gweinyddwr Hyfforddi-
ant. 
 
Unrhyw newyddion oddi wrth eich lleoliad? Byddem wrth ein 
bodd i rannu hyn gydag eraill. 

 
 

 
Adolygu rhaglenni 

Gwybodaeth SASS Rhan dau 
Gwybodaeth QCF am ddim! 

Hyfforddiant 
Hyfforddi a Thyfu– Cadw’r dyddiad! 

 
 
 

Yn ein hargraffiad nesaf 

⇒ Adran rhannu 

⇒ Adolygiadau 

⇒ Fforwm Facebook newydd! 



  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ITEC-  Rydym nawr yn is-gontractwr i sgiliau a 

chyflogwr, i ddarparu  cymwysterau QCF wedi 

ariannu yn gyfan gwbl  - am ffurflen ymho-

liad cychwynnol a fwy o fanylion, cysylltwch â 

Lynne.Jones@cyrmrd-rhan.org.  

 

Diweddariad ar y 30awr o gofal plant am ddim: 

• Fydd hwn am 48wythnos y flwyddyn 

• I blant 3 a 4 oed, efo rhieni sydd yn gweithio 

• Fydd oriau presennol addysg y blynyddoedd cynnar yn cael ei chynnwys yn yr 
oriau yma. 

 

Mae’r Cyflog Cenedlaethol Byw (CCB), sydd yn gosod ar hyn o bryd am £7.20 i      

weithiwr 25oed a drosodd, yn cynyddu I £7.50 o Ebrill 2017. Ar y un pryd fydd y  

raddfa Gyflog Genedlaethol Isafswm  I weithiwr 21 i 24 oed 

yn cynyddu I £7.05 yr awr, y raddfa I 18 i 20 oed yn cynyddu I 

£5.60 yr awr, a'r raddfa I 16 a 17oed yn mynd lan I £4.05 yr 

awr. Fydd y raddfa isafswm i brentis yn £3.50 yr awr. 

Rydym yn croesawu 
ein haelod o’r tîm 

newydd  
Jo Morris! 

O’r chwith i’r dde - 

Jo Morris, 

Nia Wilson,  

Jenna Hughes,  

India Morgan,  

Lynne Jones 



  

 
  

 

 

SASS Rhan dau: Bod yn Barod! 

 

 
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) wedi ysgrifennu I bob dar-
pawyr gofal plant a chwarae I cynghori for SASS rhan day yn dod lan yn Mis Mai ac I dechrau 
paratoi. 
 
Yn 2016 oedd rhaid i bob darparwyr gofal plant a chwarae cwblhau y Datganiad Hunanasseu eich 
Gwasanaeth (SASS) rhan un gan defnyddio AGGCC ar lein ar gyfer yr arolgyiaeth.  
 
Roedd rhan fwyaf o darparwyr wedi cwblhau y SASS rhan un ar amser, ond I’r rhai sydd ddim, 
ysgrifennodd y arologiaeth iddyn nhw I cyngori I nhw fydd dal rhaid iddyn nhw cwblhau SASS 
rhan un yn y Gwanwyn, efo SASS rhan dau. 
 
Beth ydy SASS Rhan dau? 
Mae SASS rhan dau yn golygu eich adolygiad Ansawdd a Gofal a hefyd datganiad hunanasssu. 
Mae AGGCC wedi cynhyrchu templed a cyfarwyddyd I helpu eich helpu. 
 
Bydden nhw yn cysulltu a chi trwy ebost am hwn, felly mae’n penodol o bwysig fod gan nhw y ma-
nylion cyswllt cywir am eich darpariaeth. Allech chi mewngofnodi I mewn I eich cyfrif AGGCC I 
sicrhau fod gannddyn nhw eich ebost cywir. Ymweld a https://online.cssiw.org.uk/  I gwneud hwn. 
Os I chi ddim yn gallu gwneud hwn achos problem technegol, plis ebostiwch -
cssiw.online@wales.gsi.gov.uk  
 
Fydd SASS rhan dau yn cynnwys hefyd eich Datganiad o Pwrpas, felly mae’n penodol o bwysig 
fod hwn yn cyfoes. Dechrewch paratoi a diweddaru rhain nawr, yn barod I SASS rhan dau.  
 
Bydd AGGCC yn gofyn am niferoedd staff, yn gynnwys hyfforddiant staff, Iechyd a diolgelwch ac 
yr amgylchedd; eich polisiau a threfniadau; eich assessiadau risg a cydymffurfiad efo rheoliadau 
eraill. 
 
Bydden nhw yn cysulltu a gyd o’r darpwyr o flaen y SASS rhan dau yn mynd yn byw I atgoffa chi 
am y proses a pa gweithred fydd rhaid I chi Cymryd I cwrdd a gofyniadau cyfreithiol nhw. 
 
 
Fwy o gwybodaeth 
 
Fydd manylion llawn ar gael ar www.cssiw.org.uk/self-assessment  a fydd y arolgoiaeth yn 
’Tweeting’  diweddariduron hefyd - dilyn nhw ar Twitter @CSSIW or @Arolgyu_gofal a newyddion  
diweddaraf.  
 
Unrhyw holidauron ar problemau technegol cysulltwch a AGGCC ar lein ar 0300 025 6222 neu 
ebostiwch ni. 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 
 

 

 



  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 
 



  

 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyfforddiant 
 
Mae hyfforddiant parhaus yn bwysig iawn i ni i gyd ar gyfer ein 
datblygiad proffesiynol parhaus - ond pa hyfforddiant ydych chi eisiau ? 
Dros yr argraffiadau nesaf y cylchlythyr yr ydym yn mynd i dynnu sylw at 
ychydig o'r cyrsiau rydym yn eu darparu - gadewch i ni wybod os ydych am i 
ni drefnu un - cofio ein bod ni yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer lleoliadau 
Powys. 
 
Adeiladu Tîm - ydych chi am adeiladu tîm pwrpasol ar gyfer eich lleoliad? 
Gallwn adeiladu sesiwn sy'n addas i chi - a ydych am edrych ar gyfeiriad eich 
tîm, yn edrych ar eich cryfderau a'ch gwendidau, materion cyfathrebu neu am 
edrych am y ffordd orau ymlaen, yna rhowch wybod i ni. Rydym wedi 
cyflwyno nifer o rain ar gyfer lleoliadau ar draws y Sir ac mae'r manteision 
wedi bod yn wych ac yn rhoi sylw i faterion bach a rhai sydd ddim mor fach o 
fewn timau mewn modd ysgafn a hwyl. 
 
Recriwtio mwy diogel -mae hyn yn sesiwn rydym wedi datblygu i'ch helpu 
chi i ddeall pwysigrwydd gweithdrefn recriwtio fwy diogel. Mae'r sesiwn yn ca-
nolbwyntio ar ddeall pam mae'n bwysig i gael polisi recriwtio, gan ddeall yr 
hyn y dylid ei gynnwys yn eich gweithdrefn recriwtio, gofynion cyfreithiol ar 
gyfer recriwtio staff, dealltwriaeth pa gymwysterau yn cael eu cydnabod gan 
Gyngor Gofal Cymru a deall pwysigrwydd cael trefniadau diogel ar gyfer fetio 
a recriwtio staff. Gall y sesiwn yma cael ei gyflwyno dros hanner diwrnod neu 
mewn gweithdy blasu drwy ein digwyddiadau Hyfforddi a Thyfu neu ein Hyf-
forddiant Amser Te. 
 
Cynllunio ar gyfer y Dyfodol -mae hwn fy hoff sesiwn i gyflwyno gan ei fod 
yn gwneud i chi feddwl am eich dyfodol a dyfodol eich lleoliad gofal plant. Yn 
y sesiwn hon rydym yn galluogi cyfranogwyr i ddechrau meddwl a chynllunio 
ar gyfer eu datblygiad yn y dyfodol. Gyda chymaint o newidiadau o fewn y 
sector gofal plant nawr ac yn y dyfodol -a ydych yn barod ??? 
 
Yn y sesiwn hon rydym yn edrych ar y newidiadau o fewn y Sector Gofal 
Plant, yn dechrau edrych ar y dichonol ar y newidiadau, ddechrau meddwl 
am beth y bydd eich lleoliad ei wneud i gwrdd â'r newidiadau, yn edrych ar 
eich sgiliau i redeg busnes (ai ydych yn wirfoddol , statudol neu leoliad y sec-
tor preifat) ac edrych ar y camau nesaf ar gyfer chi a'ch lleoliad Gofal Plant. 
 
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, neu os 
ydych eisiau rhywbeth arall pwrpasol yna gadewch i ni wybod a byddwn 
yn gweld beth y gallwn ei wneud. 



  

 Ydych chi wedi paratoi eich lleoliad ar gyfer yr  
30 awr o ofal plant am ddim? 

A oes gennych ddigon o staff cymwys?  
Os nad yw ... HYFFORDDIANT FfCCh AM DDIM AR 

GAEL! 
• Mae gennym nifer o lefydd cyfyngedig ar ôl i bobl wneud eu FfCCh Lefel 

3 mewn Gofal Plant Dysgu a Datblygu Gofal Plant sydd wedi ei ariennir 
gan Lywodraeth Cymru a ESF am Gynnydd ar gyfer Llwyddiant. 

 
• Os ydych chi (neu gydweithiwr) dros 25 oed ac yn gweithio am fwy na 

16 awr yr wythnos naill ai mewn lleoliad blynyddoedd cynnar 
(cofrestredig efo AGGCC) neu ysgol (arolygu gan Estyn), yna mae'n de-
byg eich bod yn gymwys i gael arian AM DDIM. 

 
I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Lynne Jones - 
lynne.jones@cymryd-rhan.org neu India Morgan - india.morgan@cymryd-
rhan.org neu ffoniwch ni ar 01597 825 080. 
 

 

30 awr o Ofal Plant am ddim! 

  Ydych leoliad yn barod?  

 Oes staff banc  

gennych? 

 

AM DDIM 

ARIENNIR YN LLAWN 

FfCCh LEFEL 2 A 3  

Gofal, Dysgu a Datblygiad 

Plant ! 



  

 
 

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant 

Ffurflen Ymholiad Cychwynnol 
 

Mae Cymryd Rhan yn falch i gyhoeddi eu bod yn nawr yn is-gontractwr ar gyfer Itec Sgiliau a 

Chyflogaeth i gyflwyno Cymwysterau FfCCh sydd wedi cael ei hariannu'n llawn drwy Ly-

wodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. 

 

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn rhaglen hyfforddiant seiliedig ar waith sy'n ariannu 

gweithwyr proffesiynol yn y blynyddoedd cynnar, gofal plant a'r sector chwarae ledled Cymru i 

ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol am Lefel 2 a 3. 

 

Cwblhau'r wybodaeth isaf a dychwelid i Lynne.jones@cymryd-rhan.org neu in-

dia.morgan@cymryd-rhan.org  

Danfon i Lynne Jones, Rheolwr Project, Tîm Cefnogaeth Busnes Gofal Plant, Cymryd Rhan, 

Wellfield House, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5HG. 

 

Enw   ...................................................................................................... 

Cyfeiriad  ...................................................................................................... 

      ....................................................................................................... 

Rhif Ffôn       ....................................................................................................... 

E-bost   ....................................................................................................... 

Enw a Chyfeiriad Lleoliad   ................................................................................. 

    ................................................................................. 

    ................................................................................. 

  

 

I sicrhau cyllid mae rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf canlynol 

(ticiwch os ydy yn gymwys) 

 

25 oed neu dros ar y pryd a ydych yn gwneud y cais 

Ydw    Na 

 

Cyflogi ar hyn o bryd mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gofal plant neu leoliad chwarae sydd 

wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), neu 

os ydych yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru neu mewn ysgol sydd yn cael ei ado-

lygu gan ESTYN. 

        Ydw  Na 

 

Wedi ei gyflogi ar hyn o bryd, neu'n hunangyflogedig, am 16 awr neu fwy'r wythnos 

    Ydw    Na 

 

Wedi ei gyflogi gan eich cyflogwr presennol ac o leiaf 4 wythnos ar yr adeg y cais. 

 

Byddwn mewn cysylltiad efo chi o few 14 diwrnod o dderbynnid eich ffurflen i drafod eich cais 

yn bellach. 



  

 

 

Sicrhau bod eich elusen 

yn cyflawni ei dibenion 

er budd y cyhoedd. 

Ymddiriedolwr Hanfodol 
 

6 prif swydd 

Cydymffurfio â 

dogfen lywodraethol 

eich elusen a'r gy-

fraith 
 

Gweithredu 

er lles gorau 

eich elusen 
 

Sicrhau bod eich 

elusen yn atebol 

Rheoli adnoddau eich 

elusen gyfrifol 

Deddf gyda gofal a 

sgil rhesymol 



  

 

 

 

Adborth 

 
Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl help a chefnogaeth roddasoch      

chi i ni o ran diweddaru ein hasesiadau risg, ffurflenni arolygiaeth ac      

yn   bwysicach ein polisïau. Heb eich arweiniad ni fyddai arolwg        

Estyn ni wedi mynd mor esmwyth. 

Dawn Lewis-  Pips Bach 

 

 

Adborth Hyfforddiant Noswaith - Ansawdd a Gofal/

SASS 
 

 

 

 

 

 

Teimlo'n fwy hyderus i 
gwblhau'r gwaith papur  

Gallaf gwblhau fy 
asesiad gyda hyder 

Hesbonio'n glir ac yn 
dda i gael syniadau 
newydd i drosglwyddo 
yn ôl i'r lleoliad 

Cael llawer 
 gwell syniad o 
beth a ddisgwylir o 
SASS Rhan 2 



  

 
Adolygiad Rheolwr Meithrinfa Ennyd  

 

Mae Rheolwr Meithrinfa Ennyd yn becyn meddalwedd a gynlluniwyd i wneud y 
gwaith o redeg eich lleoliad gofal plant yn haws. O'i gymharu â chynnyrch tebyg 
ar y farchnad, mae hyn yn rhaglen cost isel sy'n cynnig gwerth rhagorol am ar-
ian. 

 Unwaith y bydd manylion eich holl blant ar y system, mae'n hawdd cynhyrchu 
cofrestrau, rhestrau o alergeddau, gofynion dietegol ac y.y.b Bydd hyd yn oed yn 
dweud wrthych faint o laeth i archebu! Mae'n esmwyth wirio faint o staff sydd ei 
angen arnoch ym mhob sesiwn i gwrdd cymarebau oedolyn: plentyn AGGCC.  

Bydd y feddalwedd yn cynhyrchu  anfonebau (mewn dim ond ychydig o funu-
dau), a gallwch ddewis anfon anfonebau drwy e-bost os ydych yn dymuno. 
Gallwch chi gynnal amrywiaeth o adroddiadau i'ch helpu i gadw golwg ar eich 
incwm ffioedd, gan gynnwys pwy sydd ac nid wedi talu, y dull y maent yn ei 
dalu , ac unrhyw gyllid a gânt.  

Ar eu gwefan gallwch weld llawer o fideos demo i'ch helpu i benderfynu os yw 
feddalwedd hon yn addas i chi, ac i gyfeirio at bryd bynnag y byddwch angen 
help ar ôl i chi gennych y feddalwedd. Mae'r gefnogaeth a gynigir gan y ffôn yn 
dda iawn, gyda galwad yn ôl fel arfer o fewn hanner awr, ac yn aml o fewn ychy-
dig funudau. Bydd y tîm cymorth hefyd yn sefydlu system i ddechrau i fod yn ad-
das i'ch lleoliad unigol, ac mae hyn yn holl gynnwys yn y pris.  

Mae'r meddalwedd 'annibynnol' yn costio £ 345.00 sefydlu, a £ 85.00 y flwyddyn 
am y gefnogaeth bob blwyddyn ar ôl hynny, ac mae'r fersiwn 'cwmwl', y gellir 
cael mynediad o unrhyw le yn costio £ 245.00 sefydlu a £ 20 y gefnogaeth y mis 
(pob prisiau yn ddarostyngedig i DDAW).  

Amy, rheolwr ym Meithrinfa Hope wedi defnyddio Rheolwr y Feithrinfa Ennyd am 
y flwyddyn ddiwethaf ac yn dweud 'Mae'r rhaglen hon gan bopeth a bydd angen i 
chi, mae'n arbed i mi oriau o amser rheoli sy'n golygu y gallaf dreulio rhywfaint o 
amser ansawdd gyda'r plant yn fy ngofal , '.  

Edrychwch ar eu gwefan www.instantnurserymanager.co.uk i weld a ellid med-
dalwedd hwn yn eich helpu.  

DataMove Computer Solutions, sy'n cynhyrchu Rheolwr Meithrinfa Ennyd 
wedi cynnig disgownt anhygoel o 10% i unrhyw un o'n lleoliadau sy'n 
prynu cyn mis Awst 2017. Rhowch alwad iddynt neu ddanfon e-bost a dy-
fynnwch 'Cymryd Rhan -Cymorth Busnes Gofal Plant' 
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fed 

Hydref 2017 

I’w Gynnal : Lleoliad Y Gogledd (i cadarnhau) 

9.30yb – 4.30yp (Darperir Cinio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y Gweithdai : 

• Arologyiaeth 

• Cyllid 

• Cymryd risg  a hydwythdedd 

• Hyfforddiant a Mentora  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

I sicrhau eich lle 
Cysylltwch â  India.Morgan@cymryd-rhan.org 
01597 828 050 yn gynnwys unrhyw ofyniadau 

dietegol 

 

Rhaglen 

 

 

9:30 am 

 

Coffi a Chofrestru 

 

9:45 am 

 

Rhagarweiniad 

 

10:00 – 11:00am  

 

Cryfderau a Gwendidau 

 

11:00 – 12:00pm 

 

Gweithdy 1 

 

12:00 – 1:00pm 

 

Cinio a Rhwydweithio 

 

1:00 – 2:00pm 

 

Gweithdy  2 

 

2:00 – 3:00pm 

 

Gweithdy 3 

 

3:15pm 

 

Gwerthuso a chasgliad o dystysgrifau 

Gweithday Newydd 

yn dod yn fuan! 

Cadw’r Dyddiad! 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diolch yn fawr i'r holl Leoliadau a ymatebodd yr holiadur  Survey Monkey ddiweddar. Gweler 

isod y canlyniadau 

 

Sylwadau Ychwanegol 

You guys are fab! Invaluable was not an option offered but should be! 
2/10/2017 9:02 PM View respondent's answers 

The tendering process was quite overwhelming, so I found it hard to take information in at the workshop. I would have 

found written explainations (either printed out or emailed) of how to approach/answer the questions helpful. I found it very 

helpful that they were able to go through some aspects of our completed application with me, this gave me the confidence 

that it had been filled in correctly. I did find the 1:1 converstions more useful than the workshop, but understand workshops 

are a good way of getting information across when there are time constraints/large numbers to deal with. 
2/10/2017 1:20 PM View respondent's answers 

Could not have done it without your help and support both with training sessions and on the other end of the phone when 

panic set in. 
2/10/2017 11:54 AM View respondent's answers 

Would not of been able to do it without them 
2/10/2017 11:30 AM View respondent's answers 

The group support session was useful to get you going and then the individual support at the drop in was invaluable at 

checking you were on the right track and clarifying any areas of concern. 
2/10/2017 11:22 AM View respondent's answers 

Couldn't have done it without them. Their support was fantastic. 
2/10/2017 10:53 AM View respondent's answers 

Oherwydd natur y broses dendro, gallem yn unig yn darparu arweiniad a chefnogaeth gyf-

fredinol. Oedd angen i'r cynllun gweithredu a  chynlyn darparu gwasanaethau i fod de-

hongliad i bob lleoliad ei hun. 



  

 

  

 

Clearer answers and advice as different support groups gave different answers. Smaller support group sessions as they were 

crowded and was difficult to ask all questions within the time allowed. 
2/22/2017 1:51 PM View respondent's answers 

Offered workshops in South Powys to answer specific questions 
2/10/2017 3:20 PM View respondent's answers 

Times for Newtown settings were not as convient as the ones offered for llandod settings 
2/10/2017 2:26 PM View respondent's answers 

I don't really know, as I have been ill for a while and my setting is dormant. 
2/10/2017 1:57 PM View respondent's answers 

As above, written explainations of what type of information was needed for the application (especially the service and im-

plementation plans) or more time to discuss these critical areas of the application during the workshop would have been 

useful. I always received help when I asked which I was very grateful for given the time constraints and the number of 

settings needing assistance. 
2/10/2017 1:20 PM View respondent's answers 

Told whoever wrote the tender document to be more explicit especially with the finances. I spent 5 hours trying to make the 

finance bit add to a total eventually discovering from tech support that Powys had not inserted the equation to make this 

happen. Very annoying. 
2/10/2017 11:54 AM View respondent's answers 

Due to incorrect information given to your team our setting was also given that incorrect information (applying for 2 set-

tings under one tender). This did cause massive confusion and resulted in a whole new tender having to be done in a very 

short space of time. Whilst this isn't the CBS teams fault I do feel it needs to be fed back to whoever provided the initial 

training to CBS. 
2/10/2017 11:38 AM View respondent's answers 

Gave us more reassurance in the very beginning that you would be able to help us. 
2/10/2017 10:53 AM View respondent's answers 

I ddechrau, roedden wedi trefnu'r holl weithdai cymorth tendr i gael ei gynnal yn Llandrindod, 

sydd yn ganolog i'r sir. Yna cawsom gynnydd yn y galw gan leoliadau yng ngogledd y sir, a ar-

weiniodd at ein rhedeg gweithdy ychwanegol yn y Drenewydd. 



  

    

Ymwybyddiaeth Genedlaethol .... 
 

Mis: Mis Cenedlaethol Gwenu 
 
http://www.nationalsmilemonth.org/ 
Gyda'i gilydd, gyda miloedd o unigolion a sefydliadau,  
mae Mis Cenedlaethol Gwenu yn tynnu sylw at dair neges 
allweddol, pob un ohonynt yn mynd yn bell o ran helpu i 
ddatblygu a chynnal ceg iach.  
Maen nhw: 
• Brwsiwch eich dannedd peth olaf yn y nos ac o leiaf 
un achlysur arall efo past dannedd sydd yn cynnwys 
fflworid. 
• Torrwch i lawr ar ba mor aml rydych yn cael bwydydd 
a diodydd llawn siwgr. 
• Ewch i weld eich deintydd yn rheolaidd, cyn amled ag 
y maent yn argymell 
 

 
 
 

Wythnos: 1-12fed Mehefin (hirach 
eleni)Wythnos– Gwirfoddolwyr 
http://volunteersweek.org/ 
Mae'r wythnos hon yn ymwneud â dweud diolch 
wrth'ch gwirfoddolwyr, ond hefyd yn meddwl am 
faint y gwirfoddolwyr yn ei wneud i bob un ohonom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diwrnod: NSPCC 
'Annibendodathon' 
3ydd o Mehefin 
www.nspcc.org.uk/what-you-
can-do/events/messathon 
Edrychwch ar eu tudalen am 
fwy o wybodaeth. Gallech hyd 
yn oed wneud eich cwrs 
rhwystrau 'Annibendodathon' hun ar gyfer y plant! 



  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 




