
        

   

 

 

 

Yn y rhifyn y mis hwn; Ffocws ar Ddiogelu: Diogelu a’r Cyfryngau Cymdeithasol,  Ffocws ar Atal: Cynnwys Anghyfreithlon Ar-lein, Ffocws ar 

Gwerthoedd Prydeinig: Diwrnod Ewrop, Diwrnod Rhyddid Y Wasg, Ffocws ar Iechyd a Diogelwch: Faint o Beryglon Y Gallwch Ddod o Hyd i?, 

Ffocws ar ESDGC: Cerdded Unwaith Yr Wythnos, Llais Y Dysgwyr, Ffocws ar Llythrennedd a Rhifedd,: Paragraff Anarfeddol, Ffocws ar Cydrad-

doldeb ac Amrywiaeth: Wythnos Cymorth Cristnogion, Diwrnod y Byd ar Gyfer Amrywiaeth Ddiwyllianol, Wythnos Ymwybodaeth o’r Byddar, 

Wythnos Ymwybodaeth Iechyd Meddwl, Cwblhewch Elfen o’ch Cwrs yn Ddwyieuthog. 

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio unrhyw 

fath o declyn y gallwch eu defnyddio ar gyfer rhannu hyn yr ydych yn 

ei wybod. Mae'n cynnwys: 

 

blogiau, rhannu lluniau, rhannu fideo, rhwydweithiau cymdeithasol, 

cymwysiadau ffôn symudol, negeseuon testun, gwasanaethau teledu 

digidol, wikis, gemau ac offer cydweithio. Facebook a Twitter yn 

enghreifftiau poblogaidd o gyfryngau cymdeithasol. 

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn newid y ffordd y mae pobl yn 

rhyngweithio â'i gilydd. Mae'n cynnig cyfleoedd newydd i gyfathrebu 

â phobl o bob oed, fel helpu oedolion hynysu i gysylltu ag eraill, neu 

annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau lleol. Fodd 

bynnag, gall rhai ffyrdd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol hefyd 

yn rhoi plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed mewn perygl. 

 

Dylech feddwl yn ofalus cyn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i 

ryngweithio gyda phobl sy'n agored i niwed. Dylech gynllunio eich 

holl weithgareddau cyfryngau cymdeithasol â diogelu mewn golwg, yn 

hyrwyddo diogelwch ar-lein ac yn gwneud yn siŵr bod eich cynnwys 

yn addas. Dylech hefyd ystyried eich diogelwch eich hun, yn ogystal â 

diogelwch pobl eraill. 

 

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 

Beth sy'n gwneud cynnwys          

tramgwyddus anghyfreithlon 

Wedi gweld rhywbeth ar-lein sy'n   

poeni chi? 

Nid yw pob cynnwys tramgwyddus yn anghyfreithlon. 
Mae Deddfau Terfysgaeth 2000 a 2006 yn ei gwneud yn 
anghyfreithlon i: 

 cael neu rannu gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i 
derfysgwyr. 

 rhannu gwybodaeth sy'n annog pobl i gyflawni neu helpu 
gyda gweithredoedd terfysgwr. 

 ogoneddu neu ganmol terfysgaeth. 
 
Enghreifftiau o'r hyn sy'n gwneud cynnwys terfysgwr neu 
eithafol yn anghyfreithlon yw: 

 areithiau neu draethodau galw am drais hiliol neu           
grefyddol. 

 fideos o drais gyda negeseuon o ganmoliaeth am yr ymo-
sodwyr. 

 fforymau sgwrsio gyda galw ar bobl i gyflawni 
gweithredoedd o derfysgaeth. 

 Negeseuon i ennyn casineb yn erbyn unrhyw grŵp        
crefyddol neu ethnig. 
 

 Cyfarwyddiadau ar sut i wneud arfau, gwenwyn neu f  
omiau. 

 

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/ 
 

 

WYTHNOS CYMORTH GRIST-

NOGOL 

Mai 15fed-21ain  

Initiated in 1945, this week is devoted to fund       

raising by members of various churches, mainly 

through house to house collections and sales of 

goods of various kinds. The money given is for work 

with the needy throughout the world. Christian Aid 

works in nearly 60 countries, helping people,       

regardless of religion or race, to improve their own 

lives and tackle the causes of poverty and injustice. 

Cylchlythyr Dysgwyr  

Mai 2016-Rhifyn 14 

Mae Diwrnod Ewrop ar y 9fed o Fai: 66 mlynedd yn ôl sy'n            

marcio'r hyn sydd bellach yn Undeb Ewropeaidd. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2uITbrKnMAhUGOsAKHZ-QDiQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fukthegame.com%2Ftag%2Frelated-pictures-related-topics-health-safety-health-and-safety&psig=AFQjCNGcX_ubDtU4TZ08


Cylchlythyr Dysgwyr  

Mai 2016-Rhifyn 14 

 

Cysylltiadau Defnyddiol: 

https://www.kirklees.gov.uk/community/yourneighbourhood/crimeSafety/pdf/
safeguardingSocialMedia.pdf 

http://findlaw.co.uk/law/criminal/hate_crime/how-can-i-report-extremism-and-terrorism
-online.html 

http://www.livingstreets.org.uk/what-we-do/projects/walk-once-a-week 

www.un.org/en/events/culturaldiversityday/  

http://www.christianaid.org.uk/ 

 

 

Ffocws ar llythrennedd a rhifedd 

Beth sy'n anarferol am y paragraff isod? 

This is a most unusual paragraph. How quickly can 

you find out what is so unusual about it?  

It looks so ordinary that you would think that nothing 

is wrong with it at all, and, in fact, nothing is. But it is 

unusual.  

Why? If you study it and think about it, you may find 

out, but I am not going to assist you in any way.  

You must do it without any hints or coaching. No 

doubt, if you work at it for a bit, it will dawn on you. 

Who knows? Go to work and try your skill. Good 

luck! 

Mai 16eg-20fed  

Cynllun hyrwyddo blynyddol yw Cerddwch unwaith yr wythnos. Mae'n 

annog rhieni a disgyblion i gerdded i'r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos 

drwy gydol y flwyddyn ysgol. 

Cerdded yw'r dull mwyaf dibynadwy, yn hawdd ac iach o deithio, ond eto 

fel cenedl mae ein cyfraddau cerdded yn gostwng. 

Mae un o bob pump o geir ar y ffordd yn yr awr brysur y bore ar y daith 

ysgol.  Mae gadael y car adref, a dewis cerdded y cyfan neu ran o'ch taith 

yn golygu llai o dagfeydd, plant mwy iach ac wrth gwrs llai o straen wrth 

gatiau'r ysgol. 

 WYTHNOS YMWYBYDDIAETH IECHYD MEDDWL  

 Mai 16eg -22ain  

 Yn 2013, roedd 8.2 miliwn o achosion o bryder yn y DU. 

 Mae 50% o broblemau iechyd meddwl yn cael eu sefydlu 
erbyn 14 oed a 75% erbyn 24 oed. 

 Mae 10% o famau a 6% o dadau yn y DU yn cael problem-
au iechyd meddwl ar unrhyw adeg benodol. 

 Mae ymarfer corff aerobig, fel defnyddio'r felin draed, 
cerdded neu feicio, a berfformiwyd am 30-40 munud, 
deirgwaith yr wythnos am o leiaf gyfnod o 12 wythnos, yn 
effeithiol at wella canlyniadau iechyd meddwl mewn pobl â 
sgitsoffrenia. 

 Mae bron i 6% o oedolion (16 oed neu'n hŷn) yn adrodd eu 
bod wedi gwneud ymgais hunanladdiad ar ryw adeg yn eu 
bywydau. 

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH O'R BYDDAR 

Mai 7fed-13eg  

 Mae bron i 15% o'r boblogaeth gyda rhyw fath o 
fyddardod. 

 Iaith Arwyddion Prydain yw dewis iaith o 70,000 
yn y DU. 

 Mae tua 2 filiwn o bobl ym Mhrydain yn gwisgo           
Cymhorthion Clyw. 

 Mae bron pob pobl fyddar a thrwm eu clyw yn 
dibynnu ar ddarllen gwefusau i ryw raddau. 

Diwrnod y Byd ar gyfer Amrywiaeth Ddiwyllianol            

Mai 21ain 

Yn 2001, mabwysiadodd Unesco y Datganiad Cyffredinol ar Amry-

wiaeth Ddiwylliannol a datganodd Mai 21ain i fod yn Ddiwrnod y Byd 

ar gyfer Amrywiaeth Ddiwylliannol ar gyfer Deialog a Datblygiad. 

Mae'r diwrnod yn rhoi cyfle i ddyfnhau ein dealltwriaeth o werthoedd 

amrywiaeth ddiwylliannol ac i ddysgu byw gyda'n gilydd yn well. 

Diwrnod Rhyddid y Wasg 

Mai 3ydd 

Y dyddiad sy'n dathlu egwyddorion 

sylfaenol rhyddid y wasg; i werthuso 

rhyddid y wasg o gwmpas y byd, 

amddiffyn y cyfryngau rhag ymosodi-

adau ar eu hannibyniaeth a thalu 

teyrnged i newyddiadurwyr sydd wedi 

colli eu bywydau wrth iddynt arfer eu 

proffesiwn. 

Ateb - Does dim e yn y paragraff. 

(E yw un o'r llythyrau a ddefnyddir fwyaf yn y wyddor Saesneg) 

YN GALW HOLL DYSGWYR YNG NGHYMRU 

Beth am gwblhau elfen o'ch cwrs yn ddwyieithog? 

Gofynnwch i'ch aseswr am fwy o fanylion! 

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  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 

http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/

