
        

   

 

 
 

 Gwisgo'n addas bob tro. Gwisgo crysau llewys byr pryd bynnag y bo modd. 

  
Gwisgwch ddillad gyda lliw golau. Mae'r ffabrig tywyll yn denu ac yn amsugno'r haul. 

  
Yfwch ddigon o hylifau - dŵr yn ddewis gwych. Cadwch yn glir o soda llawn siwgr a diodydd egni. Gallant gyflymu'r broses dadhydradu. 

  
Gwisgwch eli haul os ydych yn mynd i fod yn yr awyr agored. Gall yr haul fod yn niweidiol iawn i'ch croen os caiff ei adael heb           
ddiogelwch. 

  
Cymerwch seibiant a mynd dan do neu i mewn i gar aerdymheru. Mae'n bwysig caniatáu eich corff cyfle i adennill oddi ar y gwres. 

  
Os ydych yn dechrau teimlo'n benysgafn, gwan neu gyfoglyd, cymrwch seibiant ar unwaith. Os na fydd eich symptomau'n mynd i ffwrdd ar 
ôl mynd allan o'r gwres, dylech ffonio am sylw meddygol. 

  
10yb tan 2yh yw pan fydd yr haul ar ei bwynt uchaf yn yr awyr. Mae hefyd pan fydd ar ei boethaf am y diwrnod. Os yw'n bosibl o gwbl I 
osgoi gwaith yn yr awyr agored yn ystod yr oriau hyn, bydd hyn yn lleihau'n eich risg o anaf neu salwch sy'n gysylltiedig â gwres yr haf. 
 

 Os ydych yn gweithio mewn amgylchedd swyddfa, caewch y bleindiau ffenestri i leihau unrhyw lacharedd yr haul ar eich sgrin cyfrifiadur. 
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Mae ein polisi Diogelu wedi cael ei hadnewyddu, gofynnwch i'ch aseswr am gopi o'r polisi os nad ydych wedi derbyn un eto. 

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: 

Cymorth i Ddysgwyr 

 

Er mwyn sicrhau bod staff yn hyderus i gymryd camau ataliol ac ymatebol a gweithio gydag asiantaethau allanol. 

 

Caiff hyn ei gyflawni drwy: 

Gwrando ar y dysgwyr a'r hyn y maent yn ei ddweud am yr hyn sy'n digwydd yn eu cymuned. 

Gweithredu strategaethau gwrth-fwlio ac ymddygiad gwahaniaethol heriol. 

Cynorthwyo dysgwyr a staff i wybod sut i gael cymorth. 

Cefnogi dysgwyr sydd mewn perygl drwy brosesau diogelu ac atal troseddu. 

Canolbwyntio ar gau'r bwlch cyrhaeddiad ar gyfer pob dysgwyr 

Mae gan CADCentre ddyletswydd i hyrwyddo Gwerthoedd Prydeinig 

Etholiad Cynulliad Cymru Mai 5ed. 
Os ydych yn 18 oed a hŷn, peidiwch ag anghofio i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad Mai 5ed. 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidlais yn yr etholiad Aelodau'r Cynulliad. 

Mae gennych y cyfle i ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dweud eich dweud ar bwy sy'n rhedeg Cymru. 

Cymerwch ran yn y broses ddemocrataidd a phleidlais ar Mai 5ed! 

Ystyriwch beth y mae'r wahanol bartïon yn ei ddweud a gwnewch yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed! 

 

Yn y rhifyn y mis hwn; Polisi Atal a Gwerthoedd Prydeinig, Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd- Cyfartaleddau, Ffocws ar Iechyd a 

Diogelwch - Tips Gweithle Diogel yn yr Haf, Llais y Dysgwr, Ffocws ar ESDGC - Cyfraniad at Gymdeithas Alzheimers gan 

Swyddfa Bangor, Diwrnod Llyfr y Byd a Hawlfraint, Pen-blwydd Hapus yn 90 i'r Frenhines, Wythnos Ymwybyddiaeth Iselder,          

e-bortffolios.  

Donna Redvers-Jones, dysgwr o Swyddfa Gogledd Cymru, yn rhedeg Marathon Llundain ar Ebrill 24ain. Bydd swyddfa 

CADcentre Bangor  yn rhoi eu cronfa gacen o £50 i noddi Donna. Mae'r holl elw yn mynd at Gymdeithas Alzheimer. 

Pob lwc Donna!! 

YN GALW HOLL DDYSGWYR YNG NGHYMRU A DDECHREUODD EU QCF AR RAGFYR 1AF, 2015 YMLAEN  

Ydych chi efo e-bortffolio wedi eu sefydlu ac yn gweithio? Os na, gofynnwch i'ch aseswr am ragor o wybodaeth. 
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Cysylltiadau Defnyddiol: 

http://www.depressionalliance.org/get-involved/depression-awareness-week-2016 

http://projectbritain.com/specialdays/apr.htm 

http://workplacesafetyexperts.com/workplace-safety-tips/workplace-summer-safety-tips/ 

 

 

Ffocws ar llythrennedd a rhifedd 

Cyfartaleddau:  Cymedrig, Canolrifau a Modd 

Mae'r Cymedr yn gyfartaledd a ddefnyddir amlaf ac 

mae'r un cyfeirir atynt yn aml mewn sgwrs bob dydd, e.e. 

y cyflog cyfartalog. Fe'i ceir trwy adio'r holl werthoedd 

data mewn set o ddata, ac yna rhannu'r cyfanswm hwn 

gan y nifer o werthoedd yn y set. 

Enghraifft 

(4+2+3+1+5+6+8+7+9) ÷ 9 
= 45 ÷ 9 
= 5 
 

Y Canolrif yw'r gwerth canol o set o ddata pan eu rhoi 

mewn trefn. Gellir dod o hyd i'r canolrif gydag ychydig 

neu ddim cyfrifiad. 

Enghraifft 

3 4 5 8 7 1 2 8 9 5 4 3 8 4 1 
8 yw’r gwerth canolig 
 

Y Modd yw'r gwerth sy'n digwydd mwyaf amlaf mewn 

set o ddata. 

Enghraifft 

5,10,4,4,6,7,5,4,3,2,4 
 

OS OES GENNYCH UNRHYW ANAWSTERAU 

GYDA LLYTHRENNEDD NEU RIFEDD,  

SIARADWCH A’CH ASESWR GAN Y BYDDANT 

YN GALLU EICH HELPU 

 PENBLWYDD HAPUS YN  9O OED I’R FRENHINES   

 

Trwy ddathlu y Diwrnod hwn drwy gydol y Byd, mae UNESCO yn ceisio 

hybu darllen, cyhoeddi a diogelu eiddo deallusol drwy hawlfraint.  Mae 

llyfrau a darllen yr un mor bwysig heddiw ag erioed. 23 Ebrill: dyddiad 

symbolaidd am lenyddiaeth byd am ar y dyddiad hwn ac yn yr un flwyd-

dyn o 1616, Cervantes, Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega gyd farw. 

 
 

 
 
 
 

Mae yna adegau pan fyddwn i gyd yn teimlo'n drist, yn anobeithiol neu wedi 

cael llond bol; mae'n rhan o fywyd. Mae iselder yn wahanol. Gyda iselder nid 

yw'r teimladau hyn yn mynd i ffwrdd. Gallant bara am fisoedd a fod mor 

ddwys y bod cario ymlaen â bywyd bob dydd yn amhosibl. 

Gall iselder fod yn anodd eu gweld. Mae yna nifer o wahanol symptomau, mae 

rhai emosiynol a rhai corfforol. Dyma rai o'r rhai mwyaf cyffredin, felly os 

ydych wedi profi pedwar neu fwy o'r dangosyddion isod am y rhan fwyaf o'r 

dydd, bron bob dydd ers dros bythefnos, gallai fod yn amser i siarad â rhywun 

ac ymweld â'ch meddyg am help. 

Blinder a diffyg egni. 

 

Tristwch parhaus. 

 

Colli hyder a hunan-barch. 

 

Anhawster canolbwyntio a gwneud penderfyniadau. 

 

Osgoi pobl eraill a bod yn ynysig ac yn unig. 

 

Ddim yn gallu mwynhau pethau sydd fel arfer yn bleserus neu'n ddiddorol. 

 

Teimladau o euogrwydd gormodol neu ddiwerth. 

 

Teimladau o ddiymadferthedd ac anobaith. 

 

Problemau cysgu - anawsterau o ran mynd i fgysgu neu deffro'n yn llawer cynt 

nag arfer. 

 

Ei chael hi'n anodd i weithredu yn y gwaith / coleg / ysgol. 

 

Newid mewn archwaeth. 

 

Colli ysfa rywiol a / neu broblemau rhywiol. 

 

Poenau a doluriol cyfforol. 

 

Meddwl am hunan-niwed, hunanladdiad a marwolaeth, 

 

 

Beth am annog ffrind neu gydweithiwr i gofrestru ar 

gymhwyster QCF gyda'r CADCentre a chael yr holl fan-

teision sydd gennych! 

 

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  a Chanolbarth Cymru—colin.davis@cadcentreuk.com /            

01248 671850 

De Cymru —Stuart.woodward@cadcentreuk.com  /  01792 475522 

Neu jo.sims@cadcentreuk.com / 01633 252502 

Rhif am ddim- 0808 2000 129 

FFOCWS SGIL 

 

 

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth, pam na wnewch chi ymweld â'n tudalen 

Facebook i gael dweud eich dweud! 

 

Gogledd a Chanolbarth Cymru: https://www.facebook.com/

CADNORTHANDMIDWALES/ 

 


