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Yn y rhifyn y mis hwn;  Ffocws Diogelu—Dylanwadau Ar-lein, Ffocws ar Atal—   Eithafol, Ffocws ar Gwerthoedd Prydeinig — Refferendwm UE,      

Y   100 mlwyddiant Brwydr y Somme, Ffocws Iechyd a Diogelwch—STips gyrru yn yr Haf, Ffocws ar ESDGC — Ffordd Iach o Fyw,                                    

Llais y Dysgwyr—Adborth Dysgwyr a cyflogwyr, Ffocws ar Llythrennedd a Rhifedd — Tips Defnyddiol I Greu CV, Ffocws ar Cydraddoldeb ac                 

Amrywiaeth—Diwrnod Dharma, Eid– al-Fitr, Ratha Yatra, Diwrnod Ymwybodaeth Anabledd a Balchder Hoyw, Ffocws ar Gwybodaeth a 

Chyngor—Help I’r Dysgwyr Gyda Fygythiad o Diswyddo, Ffocws Marchnata— Prentis Iiymuno a’ch tim a Y mis yma yn unig. 

 

Iawn, felly mae'r haf yma ac rydych yn cosi i lenwi eich jalopy 

i tharo y briffordd agored. Gret! Mae'r cyfuniad o wres, teithiau 

hir a llwythi trwm yn gallu rhoi pwysau enfawr ar eich car. 

Felly, cyn i chi dynnu allan o'r dreif, hoffem awgrymu 

ostyngedig y byddwch yn gwneud yn siŵr bod yr 'Old Faithful' 

yn barod am daith boeth hir. 

Tom a Ray Magliozzi  

Mae gwiriadau sylfaenol cyn cychwyn yn gallu arbed byd o boen os bydd eich car 

yn torri i lawr yn ystod y daith . Fel isafswm gwiriwch y lefelau olew injan, oerydd 

a lefel golchydd sgrin. Yn ogystal, gwiriwch deiars y car ar gyfer gwadn a 

phwysau - a pheidiwch ag anghofio i wneud yn siŵr bod gennych ddigon o 

danwydd hefyd. Rhedeg allan o danwydd yw un o'r achosion mwyaf cyffredin o 

dorri lawr ar rwydwaith traffyrdd yn y DU. 

Eid al-Fitr 

Cafodd yr Eid cyntaf ei ddathlu yn 624 CE gan y Proffwyd Muhammad 

gyda'i ffrindiau a pherthnasau ar ôl y fuddugoliaeth brwydr Jang - e- Badar.  

Nid yw Mwslimiaid yn unig yn dathlu diwedd ymprydio ar Orffennaf 6ed 

ond diolch i Allah am yr help a nerth a roddodd iddynt trwy gydol y mis 

blaenorol i'w helpu i ymarfer hunan- reolaeth 

Mae pobl Prydain wedi siarad ac mae'r bleidlais fwyafrifol wedi ei hennill gan 

yr ochr gadael. Bydd Prydain yn awr yn gwneud cynlluniau i adael yr UE. 

Diwrnod Dharma  

Mae Diwrnod Dharma yn cael ei ddathlu ar Orffennaf 19eg . Diwrnod         

Dharma neu Asalha Puja, yw pan mae Buddists o draddodiad Theravada yn 

dathlu dysgeidiaeth y Bwdha. 

Ratha Yatra 

Mae Ratha Yatra yn golygu "gŵyl cerbyd" ac yn ŵyl Hindŵaidd yn dathlu 

y draddodiadol yn wladwriaeth Orissa ar arfordir dwyrain o India . Mae'n 

cael ei ddathlu ar Orffennaf 6ed eleni. 

 

Mae slurs xenophobic a hiliol ar y cynnydd yn dilyn penderfyniad Prydain i 

adael yr UE - Byddwch yn ymwybodol o unrhyw weithgareddau eithafol yn eich 

ardal ac yn adrodd at eich awdurdodau lleol. Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd , 

mae'n bwysig i ni ofalu am ein gilydd a'r rhai sy'n cyfrannu at ein cymuned. Os 

oes gennych unrhyw bryderon sy'n ymwneud â'r uchod neu unrhyw bryderon 

eraill ynghylch a gweithgareddau eithafol siaradwch â'ch aseswr neu gallwch 

gysylltu gydag ein person Diogelu.  
I Daniel Lawson (Aseswr) ar enedigaeth ei fab hyfryd  

Danny Jacob Thomas Lawson 

     

 Mae'n hawdd cogio bod yn rhywun arall ar y rhyngrwyd, fel bod pobl ifanc, plant ac oedolion bregus weithiau gallu  cael sgyrsiau â phobl y mae eu hunani-

aeth go iawn ddim i’w wybod.   

Gall pobl sydd yn dylanwadu ar-lein ddefnyddion rwydwaith cymdeithasol a ddefnyddir gan bobl ifanc, plant ac oedolion sy'n agored i niwed ac yn esgus 

bod yn un ohonynt. Efallai y byddant yn ceisio ennill ymddiriedaeth drwy ddefnyddio lluniau proffil ffug, esgus â diddordebau tebyg, cynnig anrhegion a 

dweud pethau neis.  

Unwaith y byddant yn cael eu hymddiriedaeth bydden  yn aml yn llywio'r sgwrs tuag at eu profiadau rhywiol, hyd yn oed yn gofyn iddynt anfon lluniau 

rhywiol neu fideos ohonynt eu hunain. Efallai y bydd rhai yn ceisio trefnu cyfarfod, neu hyd yn oed yn defnyddio blacmel drwy fygwth i rannu'r lluniau neu 

fideos gyda theulu a ffrindiau'r plentyn.  

Nid yw'r bobl yma yn ddieithriaid bob amser, mewn llawer o sefyllfaoedd efallai eu bod wedi cyfarfod â hwy drwy eu gweithgareddau teuluol neu 

gymdeithasol, ac yn defnyddio'r rhyngrwyd i feithrin perthynas gyda nhw. Weithiau nid yw plant yn sylweddoli eu bod yn cael ei dylanwadu, ac yn meddwl 

bod y person yn eu ffrind neu gariad. Os oes gennych unrhyw bryderon sy'n ymwneud â'r materion uchod, cysylltwch â Karen Smith 

karen@cadcentreuk.com / 01633 252502  

Ffordd Iach o Fyw 

Mae eich dewisiadau bwyd bob dydd yn effeithio ar eich iechyd - sut rydych yn 

teimlo heddiw, yfory, ac yn y dyfodol . Mae maethiad da yn rhan bwysig o ffordd 

o fyw iach, wedi'i gyfuno â gweithgaredd corfforol. Gall eich deiet eich helpu i 

gyrraedd a chynnal pwysau iach, lleihau eich risg o glefydau cronig ( megis 

clefyd y galon a chanser ), a hyrwyddo eich iechyd yn gyffredinol. 

Gorffennaf 1af : Y 100 mlwyddiant Brwydr y Somme 1916. 

Ar Orffennaf 1af, 1916 ddechrau'r Frwydr y Somme. 

Y diwrnod cyntaf o'r Frwydr oedd y diwrnod gwaethaf mewn Hanes Mil-

wrol Prydeinig gyda mwy na 60,000 o filwyr yn cael ei ladd ar y diwrnod 

cyntaf yn unig. 

Fe barhaodd Brwydr y Somme tan Tachwedd 1916 ac erbyn hynny, roedd 

dros 1 miliwn o filwyr Prydeinig, Ffraneg ac Almaeneg wedi colli eu 

bywydau, dros ffrynt 20+ o filltiroedd. 

Mae Seremonïau yn cael eu cynnal ar ledled Cymru , Prydain ac Ewrop i 

goffáu a chofio rhai a gollodd eu bywydau. 

Mae nifer o raglenni teledu yn cael ei ddarlledu am y Rhyfel Byd Cyntaf ac 

am Brwydyr y Somme. 
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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 

Rhif am ddim- 0808 2000 129 

Diogelu:   karen@cadcentreuk.com / 01633 252502 

Cysylltiadau Defnyddiol: 

http://www.stonewall.org.uk/education-for-all-conference 

http://www.timeanddate.com/holidays/uk/eid-al-fitr 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/27/sadiq-khan-muslim-council-britain-
warning-of-post-brexit-racism 

https://www.internetmatters.org/issues/online-grooming/?
gclid=CL7JoY2rz80CFYTGGwodxagFUw 

http://www.nhs.uk/chq/pages/2037.aspx?categoryid=54 

 

Ffocws ar Llythrennedd a Rhifedd 

10 Tip Defnyddion  i Greu CV 

1. Dylech bob amser roi eich cymhwyster uchaf yn gyntaf.  

2. Cofiwch ystyried enw'r ffeil CV, os ydych yn anfon drwy e-

bost at y cyflogwr, hwn fydd y peth cyntaf y byddant yn weld . 

3. Cadwch at ddim mwy na dwy dudalen, cadwch bethau'n fyr.  

4. Crëwch eich CV i'r rôl a hysbysebir - cadwch yr holl 

wybodaeth ddiangen allan.  

5. Cofiwch i restru eich diddordebau, mae hyn yn bwysig i weld 

os gallech fod yn aelod cydnaws o staff.  

6. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriadau .  

7. Peidiwch byth â gadael eich CV fynd allan o ddyddiad .  

8. Cofiwch ddefnyddio iaith bositif drwy gydol y CV.  

9. Gwiriwch eich sillafu a gramadeg fwy nag unwaith!  

10. Eich profiad gwaith blaenorol yw'r peth cyntaf y bydd y 

cyflogwr yn ei darllen, ysgrifennwch i greu argraff a chadw hi'n 

ddiddorol. 

 

 

Os ydych o dan fygythiad o gael eu diswyddo neu'n poeni am fod o dan fygythiad 

yn y dyfodol, rhowch wybod i'ch aseswr neu Rheolwr Ganolfan CADCentre fel y 

gallwn weithio gyda chi i drio cwblhau eich cwrs ac i i'ch helpu a'ch cefnogi gyda 

chwilio am swydd newydd. 

A YDYCH YN CHWILIO AM BRENTIS I YMUNO 

EICH TÎM? 

Os ydych yn gyflogwr neu'n gwybod am gyflogwr sy'n edrych i logi pren-

tis, peidiwch edrych dim pellach - All CADCentre eich helpu! 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ein tim Marchnata: 

Gogledd Cymru— 01248 679 956 

De Cymru— 0808 2000 129 

 

 

Mae digwyddiad Balchder Hoyw yn cael ei gynnal yn rhywle bob penwythnos 

yn ystod yr haf. Mae'r achlysuron hyn yn dathlu rhywioldeb a hunaniaeth o ran 

amrywiaeth rhyw a chodi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod gwahaniaethu ac 

aflonyddu pobl lesbiad, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn dal yn digwydd 

heddiw. Am fwy o wybodaeth ewch i www.stonewall.org.uk 

 

Adborth Dysgwyr 

Edrych ymlaen at gychwyn y cwrs gyda chymorth Gareth a'r        

CADCentre.   Teimlo'n bositif fod gennyf yr holl gymorth a chefnogaeth 

gan y ganolfan i orffen y cymhwyster.  

Cyfarwyddiadau yn dda iawn. Rwyf wedi dysgu llawer a fydd yn fuddiol 

iawn yn y dyfodol.  

Dysgais fwy am fformiwlâu Excel a  fydd yn ddefnyddiol iawn . 

Adborth Cyflogwr 

Mae Kim nawr yn gallu gwneud ei gwaith ar y iPad a fydd yn ei helpu i 

symud ymlaen.  

Mae pob sgiliau newydd a ddysgwyd yn profi'n fuddiol i'r cwmni.  

Mae Sarah wedi gweithio gyda'i rheolwr llinell i nodi tasgau a chyfri-

foldebau sy'n cwrdd ag angen yr NVQ Gweinyddu Busnes, Lefel 4.  

Mae Maisie yn addasu'n dda i adwerthu ac mae ganddi fodd dymunol 

gyda chwsmeriaid. Mae hi yn ymdopi'n dda gyda'i asesiadau ysgrifenedig 

ac yn ymddangos ei bod yn mwynhau'r aseiniadau a osodwyd. 

 

 

Y rhwystrau mwyaf y mae pobl ag anableddau yn dod ar draws yw pobl 

eraill. Mae Ymwybyddiaeth o Anabledd yn golygu addysgu pobl 

ynghylch anableddau ac yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i bobl 

gyflawni swydd neu dasg hynny yn gwahanu'r arfer da o wael. Nid yw'n 

ddigon i wybod fod  anffafriath anabledd yn anghyfreithlon yn unig. 

 

 

Gallwn yn awr gymryd dysgwyr o unrhyw oed i ymgymryd cymhwyster Lefel 

3 o unrhyw lwybr. Siaradwch â'ch aseswr am ragor o wybodaeth neu 

cysylltwch â'n tîm marchnata: 

Gogledd Cymru— 01248 679 956/ De Cymru— 0808 2000 129 

FFOCWS SGIL 

mailto:karen@cadcentreuk.com
http://www.sportdiver.co.uk/News/Latest-News/Divers-going-the-extra-mile-for-charity

