
Rydym yn byw yn gynyddol mewn byd 
cysylltiedig a byd ar-lein. Mae’n hawdd iawn 
i anghofio pwysigrwydd aros yn ddiogel ar-
lein. 
 
1. Byddwch yn ofalus wrth rhoi 

gwybodaeth personol ar-lein: gall 
hyn fod eich rhif ffôn neu 

cyfeiriad e-bost. 

2. Peidiwch byth a rhoi gwybodaeth 
pobl eraill ar-lein: byddwch yn torri 
eu preifatrwydd a gellid eu rhoi 
mewn perygl. 

3. Gwnewch yn siwr eich bod yn 
gwybod pwy rydych yn siarad 
gyda ar-lein. Weithiau mae 
troseddwyr yn esgus bod yn 
rhywun y gallwch ymddiried yn er 
mwyn cael eich gwybodaeth 

personol. 

4. Meddyliwch yn ofalus am yr hyn 
rydych yn ei roi ar gyfryngau 
cymdeithasol. Gall lleferydd 
gwahaniaethol neu atgas fod yn 
anghyfreithlon ac arwain at 
ganlyniadau difrifol. 

5. Peidiwch â rhoi eich manylion 
ariannol neu cyfrineiriau i unrhyw 
un, pwy bynnag y maent yn honni 
i fod. Bydd eich banc BYTH yn 

gofyn i chi am wybodaeth fel hyn. 

6. Byddwch yn wyliadwrus o e-byst 
sy’n cynnig pethau sy’n ymddangos 
yn rhy dda i fod yn wir. Mae’r rhain 
yn aml yn ymgais i gael eich 
manylion personol heb i chi wybod. 

Am fwy o wybodaeth am Cadw’n Ddiogel  
Ar-lein 

www.getsafeonline.org 

Rydym yn cefnogi hawl pawb i gael eu diogelu 

rhag niwed ac yn cydnabod bod diogelwch a lles 

yn hollbwysig, os oes gan unrhyw ddysgwr 

unrhyw bryderon o gwbl yngnghylch a Diogelu 

yna cysylltwch â naill ai: 

Person Diogelu Dynodedig: Cyfarwyddwr: Karen 

Smith 01633 841702. Ebost: 

karen@cadcentreuk.com 

neu yn ei habsenoldeb:  

Rheolwr Cyffredinol: Linda Thomas 01792 

644178. Ebost: linda.thomas@cadcentreuk.com  

Islam  

2il. Blwyddyn Newydd 

Islamaidd Al-Hijra. 

Hwn yw’r diwrnod cyntaf o 

Muharram, y mis cyntaf yn y 

calendr Islamaidd a’r diwrnod 

cyntaf o’r Flwyddyn Newydd. 

Mae Al-Hijra yn nodi diwrnod yn 

CC622 pan wnaeth y Proffwyd 

Muhammad a’r gymuned cyntaf 

Fwslimaidd fudo i Medina. 

Pagan  

31ain. Samhain.  

Un o wyliau pwysicaf y calendr 

Paganaidd, mae Samhain yn 

dathlu’r dydd y mae y Paganaidd 

hynafol yn credu bod ysbrydion y 

meirw wedi cerdded y ddaear. 

Roedd ysbrydion anwyliaid yn 

aml yn cael eu gwahodd i 

gwleddoedd dathlu yn eu cof. 

Cristion  

31ain. Noswyl pob Cysegru.  

Yn cael ei adnabod yn gyffredinol 

fel Calan Gaeaf (sy’n golygu 

diwrnod ’Noswyl yr Holl Saint’), 

Roedd yr ŵyl hon ar adeg pan 

oedd Cristnogion cynnar yn cofio 

eu meirw a dechrau’r cyfnod a 

elwir yn ‘Hallowtide.’ 

Credir fod defodau Calan Gaeaf 

Modern wedi esblygu o’r ŵyl 

Pagan o Samhain (gweler 

uchod). 

Sian.Jones@cadcentreuk.com 
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DYDDIADAU FYDD AML 

Sian.Jones@cadcentreuk.com 

YN Y RHIFYN Y MIS HWN  

DYDDIADAU NODEDIG - Hydref 2016; DIOGELU - Cadw’n Ddiogel Ar-lein  

IECHYD A DIOGELWCH - Gweithio gyda Offer Arddangos 

DYDDIADAU FYDD AML - Hydref 2016; SGILIAU HANFODOL CYMRU - Lythrennedd Digidol 

CYMRAEG 2050 - Gweledigaeth y Dyfodol 

Bwyta’n Dda a Cadw’n Iach 
 
A ydych yn mynd allan ar Calan 
Gaeaf? 
 
Os byddwch yn gwneud llusern 
pwmpen, beth am gadw’r holl 
gnawd a gwneud cawl iach neu 
risotto pwmpen sbeislyd? 
 
Maent yn gyflym ac yn hawdd i’w 
wneud a bydd yn eich helpu i dorri 
lawr ar fwyd a wastreffir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y 

Fron: mae hyn yn ymgyrch flynyddol i 

amlygu ymwybyddiaeth o ganser y  

fron, ac addysg ac ymchwil. Llynedd 

roedd nifer fawr o dirnodau enwog wedi 

ei liwio yn binc i godi ymwybyddiaeth ar 

draws y DU. Ar raddfa lai, mae 

unigolion yn aml yn dewis gwisgo 

eitemau pinc i ddangos eu cefnogaeth 

neu er cof am rhywun annwyl. 

Wythnos Gofod y Byd 4th-10th: mae 

hyn yn ddathliad rhyngwladol o 

wyddoniaeth a thechnoleg ac mae eu 

cyfraniad at wella bywyd i bawb dynol. 

Dewiswyd y dyddiadau gan y 

Cenhedloedd Unedig i goffáu lansio 

Sputnik 1 ar y 4ydd o Hydref 1957, nodi 

dechrau archwilio’r gofod a Cytundeb 

Gofod Allanol a daeth i rym ar y 10fed 

o Hydref 1967, a rhwymo holl 

genhedloedd i archwilio’r gofod mewn 

ffordd heddychlon.               

Diwrnod Trafalgar 21ain: mae’r 

diwrnod hwn yn dathlu pen-blwydd 

buddugoliaeth mowrol Is-Lyngesydd 

Horatio Nelson dros y fflyd Ffrengig 

Napoleon Bonaparte. Er bod y frwydr 

wedi’i hennill, cafodd Nelson ei hun ei 

saethu gan saethwr Ffrengig. 

Llynesydd Nelson, HMS Victory, sydd 

bellach yn gysegrfa barhaol er cof 

amdano a gellir eu ymweld yn 

porthladd Portsmouth.  

DYDDIADAU NODEDIG DIOGELWCH DIGIDOL 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

C:/Users/James/Documents/Apprenticeships


karen@cadcentreuk.com    

01633 252502  
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IECHYD A DIOGELWCH SGILIAU HANFODOL CYMRU 

GWEITHIO GYDA OFFER 

ARDDANGOS 

Mae’n bwysig sicrhau 

bod eich gweithle yn 

ddiogel ac yn gyfforddus 

i’w defnyddio. 

 Sicrhewch fod eich llygaid yn lefel 

gyda frig eich sgrin a'ch breichiau yn 

gallu gorwedd yn wastad ar y ddesg. 

 Gwnewch yn siŵr fod y ddelwedd ar 

y sgrin yn siarp, heb fod yn rhy lla-

char ac y gallwch ddarllen eich 

gwaith yn hawdd. 

 Cadwch eich sgrîn yn lân ac yn 

rhydd o faw a marciau. 

 Dylai eich llygoden fod yn hawdd i'w 

symud ac ni ddylai fod rhaid i chi 

plygu eich garddwrn i'w ddefnyddio. 

 Pan fyddwch yn teipio, dylai eich 

breichiau estyn allan yn fflat o'ch 

blaen. 

 Cymerwch seibiadau rheolaidd:  

dylech dreulio 10 munud i ffwrdd 

oddi wrth eich sgrîn am bob awr y 

byddwch yn gweithio. 

www.hse.gov.uk 

SYLWADAU-AWGRYMIADAU 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein 

dysgwyr a chyflogwyr! 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu 

awgrymiadau i'w cynnwys mewn cyl-

chlythyrau yn y dyfodol, cysylltwch â 

ni. 

Rhadffôn 0808 2000 129  

LLYTHRENNEDD DIGIDOL 

Nod y safonau Llythrennedd Digidol yw sicrhau bod 

gan ddysgwyr y sgiliau, dawn a gwybodaeth i 

ddefnyddio'r dyfeisiau digidol cywir, meddalwedd ac 

offer i gwblhau tasgau amrywiol. 

Mae 6 llinyn i Llythrennedd Digidol: 

1. Cyfrifoldeb Digidol: gwybod sut i aros yn 

ddiogel ac ymddwyn yn gyfrifol ar-lein. 

2. Cynhyrchiant Digidol: dewis y technoleg a'r 

technegau cywir a dewis offer i rannu a 

diogelu gwybodaeth. 

3. Gwybodaeth Llythrennedd Digidol: y gallu i 

ddod o hyd a gwerthuso gwybodaeth 

ddigidol. 

4. Cydweithio Digidol: rhannu gwybodaeth 

gydag eraill i gwblhau tasgau a datrys 

problemau. 

5. Creadigrwydd Digidol: y gallu i ddefnyddio 

cyfryngau digidol i gwblhau tasgau a chreu 

cynnwys. 

6. Dysgu Digidol: deall sut y gall technoleg 

helpu i gynyddu cyfleoedd dysgu. 

Meddyliwch am y sefyllfaoedd canlynol i weld a allwch 

chi ddychmygu ffordd wahanol neu well i ddelio â hwy 

nag y rydych yn ei wneud yn awr: 

 

 

 Ydych chi bob amser yn gweld y gwefannau 

rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel ac yn 

gyfreithlon? Ydych chi'n gwybod sut i gael 

gwybod? 

 Ydych chi bob amser yn defnyddio’r offer gorau ar 

gyfer y swydd neu gallai rhywbeth arall fod yn 

well? Ble fyddech chi’n mynd i ymchwil 

dewisiadau eraill? 

 A yw'r ffynonellau gwybodaeth rydych yn ei 

ddefnyddio yn ddiduedd, ffeithiol ac yn 

ddibynadwy? Ydych chi'n gwybod sut i ddweud? 

 Sawl ffordd ydych chi'n defnyddio neu'n gwybod 

sut i rannu eich gwaith neu gwybodaeth ddigidol? 

A ydynt y ffordd gorau o wneud y gwaith? 

 A fyddech yn gwybod sut i greu cyfryngau 

sylfaenol i fywiogi eich gwaith os yw hynny'n 

briodol? Pa adnoddau sydd gennych ar gael i 

wneud hyn? 

 Ble gallwch fynd i gael mynediad tiwtorialau        

ar-lein ar gyfer dysgu? Pa gyfleoedd sydd 

gennych i ddysgu ffyrdd gwell i wneud eich gwaith 

a thasgau rheolaidd? 

Bore Coffi Mwyaf y Byd Macmillan 

- Diweddaraf. 

Cawsom fore coffi gwych ar y 26ain o Fedi, gan godi 

£177.00 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan. Diolch 

yn fawr i bawb a gefnogodd y digwyddiad trwy 

gyfrannu, pobi neu yn syml picio i mewn i ymweld. 

Gallwch ymweld www.macmillan.org.uk i gael 

manylion am sut i gynnal digwyddiad eich hun. 

 

 

 

Mae’r CADCentre yn darparu ei gyrsiau 

trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn 

Ddwyieithog. 

Mae Llywodraeth Cymru 

yn gofyn am eich barn 

ar y Polisi Iaith Gymraeg. Isod ceir 

dyfyniad o wefan Llywodraeth Cymru. 

mailto:karen@cadcentreuk.com
http://coffee.macmillan.org.uk/

