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Bydd Ramadan yn 2015 yn dechrau ar Ddydd Iau, 18fed o Fehefin, a bydd yn parhau am 30 diwrnod tan Ddydd Gwener 17eg o Orffennaf.  Mae 

ymprydio yn ystod mis Ramadan yn un o bum Piler Islam. Mae'r mis yn cael ei treulio gan Fwslimiaid  yn ymprydio yn ystod yr oriau golau dydd o 

wawr i fachlud haul. Roedd y Quran a anfonwyd i lawr i'r nefoedd isaf yn ystod y mis hwn, a thrwy hynny yn cael ei baratoi i fod yn ddatguddiad 

graddol gan Jibreel (Gabriel) i'r proffwyd Islamaidd Muhammad. Ar ben hynny, dywedodd Muhammad i’w ddilynwyr y byddai pyrth Nefoedd ar 

agor ar gyfer y mis cyfan a byddai byrth Uffern (Jahannam) ar gau. Y diwrnod cyntaf y mis nesaf, mae Shawwal, yn cael ei treulio yn dathlu ac yn 

cael ei arsylwi fel y "Gŵyl  o Ymprydio Yn Gyflym" neu Eid al-Fitr. 

MAE'N AMSER BBQ 

Dylai barbeciw fod yn brofiad 

diogel a phleserus ond mae'n rhy 

hawdd i gael eu gwrthdynnu pan 

gennych ffrindiau a theulu o'ch 

cwmpas wrth goginio! 

 

Diogelwch Cyffredinol 

 Sicrhewch fod eich barbeciw mewn cyflwr da. 

 Sicrhewch fod y barbeciw ar safle gwastad, yn 

ddigon pell oddi wrth siediau, coed a llwyni. 

 Cadwch blant, gemau gardd ac anifeiliaid anwes 

yn ddigon pell o'r man coginio. 

 Peidiwch byth â gadael y barbeciw heb oruchwyli-

aeth. 

 Cadwch fwced o dywod neu ddŵr gerllaw ar gyfer 

argyfyngau. 

 Peidiwch byth â rhoi lludw poeth yn syth i mewn 

i’r bin sbwriel. 

 Sicrhewch fod y barbeciw wedi oeri cyn ceisio ei 

symud. 

 

I Ellie Hamilton (Rheolwr  Rhanbarthol,  Cymru) a’i gwr  James 

ar enedigaeth ei mab hyfryd  

Macsen George 

I Anna Marie Sales (Marchnata) a’i gwr Jamie Sales (Aseswr) ar 

enedigaeth ei merch hyfryd  

Lily  Marie 

 

 Gwiriwch y lefel cronfa oerydd yn rheolaidd. 

 

 Cadwch bâr o sbectol haul glân yn y car. 

 

 

 Cauwch ffenestri a fentiau aer i leihau gronynnau 

paill yn y car. 

 Cadwch botel o ddŵr gyda chi rhag ofn i’ch car 

dorri i lawr. 

 

 

Ffocws ar Lythrennedd a rhifedd 

Pam rydym  yn prawf ddarllen? 

 Mae'n rhoi cyfle i adolygu eich gwaith ac ychwanegu unrhyw 

beth y gallech fod wedi anghofio ychwanegu. 

 

 Mae'n eich helpu i ddatrys unrhyw wallau bach diangen y gallech 

wedi ei wneud. 

 

 Mae’n dangos eich bod yn ymfalchïo yn eich gwaith ac eich  bod 

yn ……. 

FFOCWS SGIL 

Dywedodd rhai o'n dysgwyr yng Nghymru fod yna ormod o          

ffurflenni i arwyddo  ar ddechrau’r cwrs. 

Felly mae CADCentre wedi addasu'r gwaith papur cychwynnol, 

drwy’i gyfuno o fewn llyfryn sydd wedi lleihau'r angen iddynt lof-

nodi pob darnau unigol o bapur.  

Wythnos Addysg Oedolion yw dathliad      cened-

laethol o ddysgu gydol oes; y mwyaf yn Lloegr. 

Mae'r Wythnos bellach yn ei 24ain    blwyddyn. I 

gael fwy o wybodaeth am y  gweithgareddau sy'n 

digwydd ymwelwch â: www.alw.org.uk  
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Mae'n ffaith: Mae gormod o haul yn gallu arwain at ganser y croen yn ddiweddarach mewn bywyd. Beth yw peryglon eich teulu rhag amlygiad i 

belydrau UV pwerus? Ystyriwch y ffeithiau hyn: 

Y Perygl O Amlygiad UV 

 Gallwch gael llosg haul ar ddiwrnod cymylog. 

 Ar gyfartaledd, mae plant 3 gwaith yn fwy agored i’r haul nag oedolion. 

 Mae concrid, tywod, dwr ac eira yn adlewyrchu 85% i 90% o belydrau UV. 

 Mae disbyddu osôn y Ddaear yn parhau i gynyddu eich amlygiad i belydrau UV. 

Canser y Croen 

 Mewn rhai rhannau o'r byd, mae melanoma yn cynyddu ar gyfraddau cyflymach nag unrhyw ganser arall. 

 Mae Melanoma, y math fwyaf angheuol o ganser y croen, yn lladd un person bob awr. 

 Gall un llosg haul ddyblu’r  risg o blentyn cael canser y croen. 

Sylwadau ac Awgrymiadau 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dysgwyr a chyflogwyr! 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i'w cynnwys mewn 

cylchlythyrau yn y dyfodol,  

Cysylltwch â naill ai:  

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

Canolbarth Cymru—mark.williams@cadcentreuk.com / 01970 612699 

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

Rhif am ddim- 0808 2000 129 

Cysylltiadau Defnyddiol 

http://www.fireservice.co.uk/safety/barbecue 

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/skin-

cancer/about/skin-cancer-risks-and-causes 

http://www.ramadan.co.uk/ 

http://raceforlife.cancerresearchuk.org/index.html  

http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report/

#Report Cyberbullying to Online Service Providers 

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Wayne Crook, Rheolwr Ganolfan Bristol, gyda rôl 

newydd o fewn CADCentre fel Rheolwr Asesu a Gwirio. 

Da iawn i'r rhai sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y Ras am Fywyd eleni a phob lwc i'r rhai sy'n cymryd rhan dros y 

misoedd nesaf. 

 

 

Seiber-fwlio yw unrhyw ffurf o fwlio sy'n digwydd ar-lein neu 

drwy eich ffôn symudol. 

Polisi DIM Goddefiant! 

Mae yna ganlyniad troseddol wrth seiber-fwlio! 

Y Camau i’w Gymeryd Ar Unwaith 

 Peidiwch ag ymateb i a pheidiwch â gyrru negeseuon 
seiber-fwlio yn ei flaen. 
 

 Cadwch dystiolaeth o fwlio a disgrifiadau o achosion 
seiber. 
 

 Blociwch y person sy'n bwlio seiber. 

 

 Adroddwch i'r  Orfodaeth Cyfraith /                            
Rheolwr  Canolfan (dysgwyr canolfan yn unig) 

 

O Fehefin 29ain, gallent fod yn gymwys i ddechrau                  

prentisiaeth 

Am fwy o fanylion am y cymhwyster siaradwch â'ch aseswr neu 

cysylltwch â ni ar: 

0808 200 0129 

Gallwch hefyd ymweld â'r gwefannau isod am fwy o wybodaeth: 

www.cadcentreuk.com 

www.careerswales.com 
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