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Amcanion Diogelu CADcentre 
 
I sicrhau fod dysgwyr a chyflogwyr yn glir ynghylch a'u hawliau ac i ddarparu arweiniad a chyngor ynghylch ag amddiffyn plant a     
materion diogelu. 

 
I roi cyngor ar y weithdrefn sydd i'w dilyn os dylai dysgwr neu gyflogwr roi gwybod am fater diogelu. 
 
Beth yw Cam-drin? 

Cam-drin yn gam yn erbyn hawliau dynol a sifil unigolyn gan unrhyw berson neu bersonau. 

Achosi niwed, neu fethu â gweithredu i atal niwed. 

Gall gymryd amrywiaeth o ffurfiau . Mae enghreifftiau o gam-drin yn cynnwys: 

 
 
Cam-drin corfforol 
Cam-drin rhywiol ee cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd rhywiol yn erbyn ewyllys person, bod yn agored i            
bornograffi, cywilydd. 
Cam-drin emosiynol er enghraifft brawychu neu gywilydd. 
Cam-drin Gwahaniaethol ee hiliol, rhywiol, aflonyddu, crefyddol neu oherwydd oedran neu anabledd. 
Ecsbloetio personol. 
Esgeulustod, ee methiant parhaus i ddiwallu anghenion sylfaenol person neu blentyn. 
Ariannol, gan gynnwys ecsbloetio, dwyn, camddefnyddio eiddo. 
Cam-drin sefydliadol ee methiant i sicrhau preifatrwydd neu urddas. 
 
Os oes gan unrhyw ddysgwyr unrhyw bryderon o gwbl ynghylch diogelu, yna cysylltwch â 
Karen Smith, Cyfarwyddwr: 01633 841702. E-bost : Karen@cadcentreuk.com 
Neu yn ei habsenoldeb: 
Linda Thomas: Rheolwr Cyffredinol: 01792 644178. E-bost: linda.thomas@cadcentreuk.com 
 
Yn gysylltiedig â'r polisi Diogelu gennym Atal: Pholisi Radicaliaeth ac Eithafiaeth: 

Mae’r CADCentre yn bwriadu: Meithrin awyrgylch o rannu cyfrifoldeb, gwerthoedd craidd a lles i'r holl staff, dysgwyr ac ymwelwyr, ac 

yn hyrwyddo parch a chydraddoldeb trwy ein Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Anabledd, Lles, Dysgwr a Llais Cyflogwr, a Diogelu 

polisïau, er mwyn: 

 Hyrwyddo ac atgyfnerthu gwerthoedd a rennir. 

 Hyrwyddo Gwerthoedd Prydain. 

 Lleihau arwahanu. 

 Annog pob dysgwr i gael rôl lawn a gweithredol yn ymgysylltu ehangach yn y gymdeithas. 

 Sicrhau diogelwch staff a dysgwyr, a bod y canolfannau hyfforddi yn rhydd o fwlio, aflonyddu a gwahaniaethu. 

 Darparu ffynonellau priodol o gyngor ac arweiniad a chefnogaeth i staff a dysgwyr a allai fod mewn perygl. 

 Sefydlu cynllun gweithredu a theclyn hunan asesiad i asesu materion o ymwybyddiaeth, diogelu, diogelwch a phob polisïau a 
gweithdrefnau eraill a delio â digwyddiadau posibl eraill. 

 Sefydlu mecanwaith ar gyfer deall y risg o radicalaidd. 

 Gweithredu hyfforddiant staff i sicrhau bod staff yn cael y wybodaeth a'r hyder. 

 Cyfleu a hyrwyddo pwysigrwydd ddyletswydd hon a sicrhau ei weithrediad. 

 Cynnal asesiadau risg i benderfynu sut y gall dysgwyr a staff cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth. 

Mae gan Y CADcentre ddyletswydd i hybu Gwerthoedd Prydeinig: 

Mae Gwerthoedd Prydain yn cael eu diffinio fel "democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, rhyddid yr unigolyn a pharch a goddefgarwch tuag 

at y rhai sydd â gwahanol crefyddau a chredoau"; Disgwylir i sefydliadau annog myfyrwyr i barchu pobl eraill gan roi sylw arbennig i 

nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

 

Yn y rhifyn y mis hwn; Diogelu - Mathau o gam-drin, Polisi Atal a  Gwerthoedd Prydeinig, Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd -     

Amcangyfrion Da o Unedau a Hyd, Ffocws ar Iechyd a Diogelwch - Diogelwch Y Ffordd Yn Yr Heydref, Llais y Dysgwr—                

e-bortffolio, Sul Y Cofio, BBC Plant Mewn Angen a Cilfantais Prentisiaid. 

CILFANTAIS PRENTISIAID 

Oeddech chi'n gwybod y gall prentisiaid gael yr un gostyngiadau a myfyrwyr NUS? 

Am ragor o fanylion ewch i: http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-

extra-card/  

http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-extra-card/
http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-extra-card/
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Cysylltiadau Defnyddiol: 

http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-
extra-card/  

http://www.britishlegion.org.uk/remembrance/ 

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

http://www.theaa.com/motoring_advice/seasonal/

 

Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd 

AMCANGYFRIFON DA AR UNEDAU O HYD 

 
Mae milimedr yn fras yr un dyfnder a CD. 

 
Mae centimetr yn fras yr un lled a'ch bys bach. 

 
Mae metr yn fras yr un uchder hyd a handlen drws.  

1cm = 10mm 
1m = 100cm 

1km = 1000m 

 

 

Yng Nghymru dywedoch fod gormod o wastraff      

papur….. 

Yr ydym yn awr yn y broses o gyflwyno e-bortffolios 

yng Nghymru. 

 

Tair mantais e-bortffolios 

 Defnyddio llai o bapur. 

 Mynediad hawdd i bob parti weld cynnydd     

dysgwyr. 

 Annog adlewyrchiad. 

TACHWEDD 13eg 

 
Eu gweledigaeth yw bod pob plentyn yn y DU yn cael            

plentyndod sydd yn: 

 

 Saff. 

 Hapus a Diogel. 

 Yn caniatáu cyfle i gyrraedd eu potensial. 

Sul y Cofio, sy'n disgyn ar 

Dachwedd yr 8fed, 2015, y diwrnod 

ar gyfer y genedl i gofio ac          

anrhydeddu'r rhai sydd wedi aberthu 

eu hunain i sicrhau a diogelu ein 

rhyddid. 

 

Bydd Y CADcentre yn cynnal munud o dawelwch ar yr 

11eg awr ar yr 11eg diwrnod ar yr 11eg mis. 

 
 
 

 Gostwng eich cyflymder a chadwch y cyflymder i lawr - a allwch stopio mewn pryd? 

 Gadewch ddigon o amser ychwanegol ar gyfer eich taith. 

 Gwiriwch eich car cyn i chi gychwyn. Sicrhewch fod popeth yn gweithio'n iawn, yn enwedig y systemau goleuo. 

 Rhowch oleuadau a lampau niwl ymlaen os yw gwelededd yn lleihau. 

 Os gallwch weld y cerbydau y tu ol i chi, mae'r gyrwyr y tu ôl yn gallu eich gweld - ddiffoddwch eich lampau niwl cefn i'w osgoi 
rhag dallu.  

 Meddyliwch amdanynt fel prif lamp cefn! 

 Defnyddiwch y diniwliwr a sychwyr ffenestr flaen. Cofiwch fod niwl hefyd yn gwneud y ffordd yn wlyb ac yn llithrig. 

 Peidiwch â mynd rhy agos i oleuadau cefn o'ch blaen gan y byddwch yn rhy agos i allu brecio yn ddiogel. 

 Diffoddwch unrhyw sŵn a all dynnu eich sylw ac agor y ffenestr fymryn er mwyn i chi allu gwrando am draffig arall, yn enwedig 

wrth groesffordd a chyffyrdd. 

Byddwch yn ofalus o gyflymu yn sydyn pan mae gwelededd yn gwella ychydig. Mewn niwl anghyson gallech ddod o hyd  i’ch 

hunan yn 'gyrru'n ddall' eto, dim ond eiliadau yn ddiweddarach. Dychmygwch bob amser fod yna gerbyd wedi torri i lawr ar yr 

ochr arall i'r niwl. Allech chi frecio mewn amser yn y pellter y gallwch weld sydd yn glir? 

 

FFOCWS SGIL 

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 621198 

De Cymru —sharon.griffiths@cadcentreuk.com /              

01792 475522 

http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-extra-card/
http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/nus-apprentice-extra-card/

