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Diwrnod AIDS y Byd 

1af Rhagfyr 2014 

Cynhelir Diwrnod AIDS y Byd ar y 1af o Rag-

fyr bob blwyddyn ac mae’n gyfle i bobl ledled 

y byd uno yn y frwydr yn erbyn HIV, dangos 

eu cefnogaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda 

HIV a choffáu pobl sydd wedi marw.  

Diwrnod AIDS y Byd oedd y diwrnod iechyd 

byd-eang cyntaf erioed a chafodd y cyntaf ei 

gynnal yn 1988. 

Er mwyn darganfod mwy: 

www.worldaidsday.org/ 

 

 

      Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd 

Defnyddir Priflythrennau: 
 

 Ar ddechrau brawddeg 

 Ar gyfer person cyntaf unigol (I) yn Saesneg: 

(I got drenched in the rain when I forgot my umbrella!) 

 Ar gyfer llythyren gyntaf – enwau pobl: 

Frank Bruno, Joan Brown, Madonna 

 Enwau ffyrdd. Trefi: 

Oxford Street, Cypress Avenue, Washington, Belfast 

 Enwau gwledydd, cyfandiroedd: 

Ffrainc, Japan, Ewrop, America 

 Teitl unigolyn: 

Mr/Mrs/Ms/yr Arglwydd Byron/Syr Winston Churchill 

 Teitl llyfr, ffilm, CD: 

The Great Gatsby, Top Gun, Definitely Maybe 

 Dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn: 

dydd Mawrth, Awst 

 Talfyriadau (yn aml maen nhw’n cael eu defnyddio mewn teitlau): 

AS, BBC, CID 

FFOCWS AR SGILIAU 

             

  

 

Mae Chanukah 2014 yn cychwyn ar fachlud haul ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 16, ac yn gorffen nos Fer-

cher, Rhagfyr 24. 

 Mae’n coffáu buddugoliaeth yr hen Israeliaid dros fyddin Roegaidd Syria, a’r wyrth a ddilynodd o ad-

fer y menora yn y deml sanctaidd yn Jerwsalem. 

Gwyrth Chanukah yw mai un ffiol o olew yn unig a gafodd ei ddarganfod gyda digon o olew ar gyfer un diwrnod, ond parhaodd 

am wyth diwrnod llawn.  

Mae Chanukah yn cael ei ddathlu gartref drwy oleuo’r menora (rydym yn goleuo un gannwyll ychwanegol bob nos at nifer y 

noson flaenorol), chwarae dreidl a bwyta bwydydd arbennig sy’n unigryw i Chanukah.  Yn ogystal, mae rhai pobl 

yn canu caneuon Chanukah neu’n cyfnewid anrhegion ar ôl goleuo’r menora. 

Mae llawer o fwydydd Chanukah yn cael eu ffrio yn ddwfn mewn olew, ac mae hyn yn symboleiddio’r olew o’r 

menora a ddefnyddiwyd yn y Deml.  Mae’r rhain yn cynnwys latkes, neu grempogau tatws, a thoesenni jeli.  

Mae llawer yn gwneud danteithfwyd Seffardig o’r enw bimuelos ac, wrth gwrs, maen nhw’n defnyddio saws afal fel haen uchaf. 

  

CHANUKAH  

Gŵyl y Goleuni 

Yn rhifyn y mis hwn: Chanukah, Diwrnod AIDS y Byd, Dydd Sadwrn Busnesau Bach, Canolbwyntio ar Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd—

Priflythrennau,  Codi Arian i Blant mewn Angen, Myth IaD, Arolwg Llais Dysgwyr a gwybodaeth am ein Prentisiaethau newydd.  

Dydd Sadwrn Busnesau Bach — 6ed Rhagfyr 2014 

Ymgyrch llawr gwlad, amhleidiol, anfasnachol yw 

Dydd Sadwrn Busnesau Bach y DU, sy’n tynnu sylw 

at lwyddiant busnesau bach ac yn annog def-

nyddwyr i ‘siopa’n lleol’ a chefnogi busnesau bach 

yn eu cymunedau.  Mae’r diwrnod ei hun yn dig-

wydd ar y dydd Sadwrn siopa cyntaf ym mis Rhag-

fyr bob blwyddyn, ond mae’r ymgyrch yn anelu at 

gael effaith barhaol ar fusnesau bach. 

GALW HOLL DDYSGWYR YN LLOEGR…... 

A oes gennych chi fynediad at eich e-bortffolio? 

Os nad oes, gofynnwch i’ch Aseswr ynghylch hyn, neu cysylltwch â rheolwr eich canolfan leol. 

Gweler y cyfeiriadau e-bost drosodd 
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Dolenni Defnyddiol 

www.worldaidsday.org/ 

www.myjewishlearning.com 

https://smallbusinesssaturdayuk.com/ 

Www.esd-wales.org.uk 

http://www.bbc.co.uk/corporate2/childreninneed 

Mae arolwg Llais Dysgwyr Ipsos Mori ar 

waith ar hyn o bryd! 

Rydym wirioneddol yn gwerthfawrogi eich 

adborth, ac felly ewch ar-lein i ddefnyddio 

eich Llais Dysgwr er mwyn gwella gwasan-

aethau a chael dweud eich dweud! 

Arolwg Llais Dysgwyr Lloegr yn fyw ar 

03/11/14 ac mae ar agor tan 20/02/15. 

Dilynwch y cyswllt isod: 

www.ipsos-mori.com/learnersatisfaction 

Os nad ydych wedi derbyn rhif cyfeirnod 
Canolfan CAD, cysylltwch â’ch canolfan leol 

os gwelwch yn dda. 

Bydd Arolwg Llais Dysgwyr Cymru yn fyw 
ym mis Rhagfyr; bydd y manylion yn cael eu 
cyhoeddi drwy eich Aseswr ac yn rhifyn mis 

nesaf o’r Cylchlythyr.  

Sylwadau ac Awgrymiadau 
Rydym yn mwynhau clywed oddi wrth ein dysgwyr a’n cyflogwyr! 

 

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w cynnwys mewn 

cylchlythyrau yn y dyfodol, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gydag un ai:  
 

Gogledd Cymru—colin.davis@cadcentreuk.com / 01248 671850 

Canolbarth Cymru—mark.williams@cadcentreuk.com / 01970 613089 

De Cymru—sharon.griffiths@cadcentreuk.com / 01792 475522 

Reading—kasana.cadogan@cadcentreuk.com / 01189 586612 

Bryste—wayne.crook@cadcentreuk.com / 01179 349909 

Llundain—jason.pratt@cadcentreuk.com / 02089 839738 

West Midlands—amanda.pearson@cadcentreuk.com / 01212 893049 

Rhadffôn 0808 2000 129 

Plant mewn Angen 

 

 

 

 

 

 

 

Codwyd £40 ym mis Tachwedd gan staff y swyddfa yn Fangor ar gyfer 
Plant mewn Angen drwy wisgo gwisg ffansi.  Da iawn chi!! 

 
 
 
 

 
SARh Lefelau 2 a 3 

Dysgu a Chefnogi Addysgu mewn Ysgolion 
Lefelau 2 a 3 

Manwerthu Lefelau 2 a 3 
Prentisiaeth Uwch—Gweinyddiaeth Busnes Lefel 4 

 
Cysylltwch â’ch canolfan hyfforddi leol gydag unrhyw ymholiadau neu i 
drefnu apwyntiad i drafod os gwelwch yn dda -  dim ymrwymiadau! 

Age 

 
           Myth IaD 

Myth: 
Mae gweithwyr wedi cael eu 

gwahardd rhag rhoi addur-

niadau Nadolig yn y swyddfa. 

Y Gwirionedd: 

Rhagrith llwyr! Bob blwyddyn rydym yn clywed am 

gwmnïau yn gwahardd eu gweithwyr rhag rhoi addur-

niadau Nadolig yn eu swyddfeydd am resymau ‘iechyd a 

diogelwch’, neu fod angen i unigolyn ‘cymwys’ wneud y 

gwaith. 

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau, yn cynnwys IaD a 

chynghorau lleol, yn llwyddo i osod eu haddurniadau a 

dathlu ysbryd y Nadolig heb unrhyw ffwdan.  Yn syml, 

maen nhw’n darparu eu staff gydag ysgol risiau addas i 

osod yr addurniadau yn hytrach na disgwyl i staff sefyll 

ar gadeiriau gydag olwynion arnyn nhw. 

Dymunwn Nadolig Llawen iawn i chi a  
dymuniadau gorau ar gyfer 2015  . . . 

Oddi wrth bawb yn y CADcentre 
 
 
 
 
 

http://www.ipsos-mori.com/learnersatisfaction

