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                 DIWYLLIANT CYMRAEG 
2-4 Hydref: Penwythnos Laugharne –Dathliad o Dylan Thomas yw 

Penwythnos Laugharne. Dathliad o dalent llenyddol a cerddorol o ar draws y 

byd.  

3ydd Hydref-Gwyl Eirin Dinbych– Mae Eirin Dinbych yn amrywiaeth unigryw 

i’r dref. 

7-9fed Hydref-Focus Wales, Wrexham-Tri diwrnod o gerddoriaeth yn 

arddangos 200+ o fandiau dros 20 llwyfan.  

6-11eg Hydref-Gwyl wobr Iris yng Nghaerdydd-Gwyl ffilm lesbiaidd a hoyw 

ryngwladol Caerdydd yn croesawy y talent creu ffiliau newydd orau i’r ddinas 

17-18eg Hydref-Gwyl Fwyd Llangollen-Fel arfer wedi ei gynnal ym mhafiliwn 

byd enwog Llangollen, mae’n mynd arlein yn 2020 

25 Hyd-3ydd Tach– Gwyl Amgueddfeydd Cymraeg-Gwnewch hanner tymor 

yn wych gyda ymweliad i un o’n amgueddfeydd anhygoel. 

  

 

DIOGELU 
IECHYD MEDDWL 

Mae diwrnod iechyd meddwl ar Hydref y 10fed. 

Mae materion iechyd meddwl yn amrywio o bryder ysgfan, i anhwylder 
bwyta ac iselder.  

Gwarchodwch eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig Coronafeirws 
drwy: 

Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar: byddwch yn bresennol yn y foment  

Cadw’n brysur, trio rhywbeth newydd i gadw’ch meddwl yn brysur e.e 
dylunio, darllen, peintio. 

Cadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau a theulu. 

Gwneud gweithgareddau yr ydych yn mwynhau a cael teimlad o gyflawniad  

Gwneud cyrsiau datblygu personol a proffesiynnol 

Bwyta diet cytbwys, a cysgu’n dda. 

Cadw’n heini 

Cyfyngu ar newyddion a cymeryd seibiant o gyfryngau cymdeithasol. 

Os oes gan unrhywun bryderon ynglyn a diogelu, yna cysylltwch â un o’n tim 
diogelu dros ebost, a mi wnawn eich galw yn ol: 

Karen Smith: ebost: karen@cadcentreuk.com 

Linda Thomas: ebost: linda.thomas@cadcentreuk.com  

 

HYDREF 

“HUD-REV” 

OCTOBER 

AMRYWIAETH A CHYDRADDOLDEB 

MIS HANES POBL DUON: HYDREF. 

Mae mis hanes pobl duon wedi cael ei ddathlu yn y DU ers 1987. 

Mae’n dathlu llwyddiannau a chyfraniadau pobl, nid yn unig yn y DU, ond 
ledled y byd. 

Mae Cymru yn gartref i un o gymunedau DALlE (bame) hynaf y DU. Daeth pobl 
o Somalia i Gaerdydd fel morwyr ar ddiwedd y 19eg Ganrif. 

Achos Covid-19, ni oes modd cynnal nifer o’r digwyddiadau gynllunwyd, ond 
mae amryw o ragleni yn cael eu dangos ar y teledu a radio. 

Mae ITV yn cyflwyno rhaglen o wahanol leoliadau yn y DU i edrych ar hanes 
Prydeinig o ongl arall. Sut mae pobl duon drwy hanes wedi cael eu esgeuluso. 

A sut mae newid yn cael ei fynnu nawr yn sgil y symudiad Mae Bywydau Du o 
Bwys. 

Mae rhagleni i hybu ymrwymiad pobl ifanc i drafod hiliaeth. 

Mae’r BBC yn dangos nifer o ragleni yn amlygu  llwyddiannau pobl du drwy 
hanes, ynghyd a nifer o ragleni radio.  

Gwiriwch y wefan am fwy o fanylion: 

https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/black-
history-month-2020?utm_source=Into+Film+-
+Master&utm_campaign=ba50a03345-bhm-
1&utm_medium=email&utm_term=0_a1465a9b17-
ba50a03345-139977437  

 

 

Rydym yn cefnogi hawl pawb i gael eu hamddifyn rhag niwed ac yn cydnabod 

bod diogelwch a lles o’r pwys mwyaf. Os oes gan unrhyw ddysgwr unrhyw 

bryderon o gwbl ynghylch Diogelu, yna cysylltwch â nail ai: 

- Karen Smith, Cyfarwyddwr, Person Diogelu Dynodedig 
01633 252502 - karen@cadcentreuk.com 

- Linda Thomas, Rheolwr Cyffredinol 
01792 644178 - linda.thomas@cadcentreuk.com 

- Emma Leighton, Rheolwr De Cymru 
01792 475522 - emma.leighton@cadcentreuk.com 

- Colin Davis, Rheolwr Gogledd Cyrmu 
01248 671850 - colin.davis@cadcentreuk.wales 

 

Cylchlythyr Dysgwyr 
YN RHIFYN MIS YMA 

CYLCHLYTHYR MIS HYDREF  2 0 2 0 -  RHIFYN    
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AML GREFYDD 
 

Hyd– Gwyl Gynhaeaf Cristnogol– Arddangosfeydd o wahanol fwydydd yn 

cael eu gwneud mewn capeli ac ysgolion Sul, a cynhelir gwasanaethau i roi 

diolch am ddaioni rhodd Duw ym myd natur 

1af Hyd-Mihr Jashan—Mae gwyl Mehegran wedi’i chysegru i’r 

dduwinyddiaeth Meher neu Mithra, sy’n gysylltiedig â’r haul a chyfiawnder 

3-9fed Hyd-Sukkot Iddeweg-Mae’r gwyl gynhaeaf yma yn coffau y 40 

mlynedd treuliodd yr Iddewon yn y gwyllt ar y ffordd o gaethffosiaeth yn yr 

Aifft i ryddid yn y tir addewidol.  

11-18eg Hyd– wythnos rhyng-ffydd i weddio am heddwch byd. 

17-25ain Hyd– Navarati Hindwaidd 

25ain Hyd-Dringo mynydd uchel– Tsieiniaidd-Ch’ung Yang. Teuluoedd yn 

ymgynyll mewn mannau uchel i hedfan barcud a rhannu mochyn aur 

rhwng deuluoedd mawr 

DIWEDDARIAD CORNONAFEIRWS 

Gyda’r nifer o achosion o Cofid yn codi, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi 

rhan fwyaf o Dde a Gorllewin Cymru, a rhannau o Ogledd Cymru dan 

gyfyngiadau pellach, sy’n cynnwys tua 70% o boblogaeth y wlad. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

Blaenau Gwent, Penybont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Llanelli, Merthyr Tydfil, 
Castellnedd, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro 
Morgannwg 

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam. 

Golygai hyn nad oed unrhywun yn gallu trafeilio allan neu fewn o’r ardaloedd 
yma heb esgis rhesymol. Mae esgis rhesymol yn cynnwys trafeilio i/o gwaith, 
mynychu Ysgol/coleg, rhoi gofal i rywun arall. 

Mae staff addysgol yn dal i gael trafeilio tu allan i’w hardal leol cyn belled nad 
oes ganddynt Cofid, a ni ydynt wedi cael gorchymun i hunan-ynysu. 

Does neb yn cael ymweld tu-fewn gyda person sydd ddim yn eu cartref. 

Mae Cymru gyfan yn wynebu cyfyngiadau ar y  diwydiant lletygarwch, gyda 
tafarndai a bwytai wedi ei gorfodi i sdopio gwerthu alcohol ar ol 10yh, ac yn 
gorfod cau erbyn 10.20yh 

Mae mygydau  bellach yn orfodol ym mhobman tu-fewn, ond mae eithriad ar 
gyfer gweithlefydd (ar wahan i manwerthu a lletygarwch) 

Mae dirywon o hyd at £1920 am beidio dilyn y rheolau 

Mae’r neges yn parhau i fod:    DWYLO   GWYNEB GOFOD 

Cofiwch olchi eich dwylo yn rheolaidd, a gwysgo mwgwd/gorchudd-wyneb fel 
ofynnir a cadw at bellter cymdeithasol o 2 fedr oddiwrth bobl eraill. 

Y symptomau yw: 

Gwres uchel 

Tagu newydd a parhaus 

Coll neu newid i’ch synnwyr arogli neu blasu 

Os oes gennych symptomau: cofiwch hunan-ynysu, a ceisiwch am brawf 
Coronafeirws 

EI DDAL O– Mae germau yn lledaenu yn hawdd. Dylech wasdad gario hances 
boced a’i ddefnyddio i ddal eich tagu neu tishan  

BINIO FO– Mae germau yn gallu byw am sawl awr ar hances. erms can love for 
several hours on tissues. Gwaredwch a’ch hances cyn gynted a phosib. 

EI LADD O– Gall ddwylo drosglwyddo germau i bob arwyneb yr ydych yn 
cyffwrdd. Golchwch eich dwylo cyn gynted a phosib. 

AP PROFI AC OLRAIN. 

Mae’r Llywodraeth yn annog pawb i lawrlwytho app Profi ac Olrain y GIG ar 
eu ffon symudol er mwyn rheoli lledaeniad y Coronafeirws.  

Ar Fedi yr 28ain roedd 10,000,000 o bobl wedi lawrlwytho yr ap i’w ffon 
symudol. 
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DIWEDDARIADAU Y CAD CENTRE 

Safon Matrics. Gwybodaeth. Cyngor ac Arweiniaeth. 

Mae’n bleser ganddom gadarnhau fod y cwmni wedi ei ail-asesu yn 
ddiweddar, a rydym unwaith eto wedi cadw y Safon Matrics.  

Mae’r Safon Matrics yn ffocysu ar safon y gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniaeth rydym yn darparu i’n dysgwyr, cyflogwyr a partneriaid eraill. 

Hoffwn ddiolch i bob dysgwr, cyflogwr a partner arall a gymerodd rhan yn 
y broses yng nghanol Mis Medi; rydym yn wir gwerthfawrogi eich 
cyfraniad. 

 

CANLYNIADAU LLAIS Y DYSGWYR 

Pob blwyddyn mae’r CADcentre yn danfon arolwg i’n dysgwyr ar gyfer 
adborth ar y cyrsiau yr ydym yn darparu.  

Mae rhai o’r canlyniadau o 2019 sy’n ymwneud â Gwybodaeth, Cyngor ac 
Arweiniaeth yn cynnwys: 

93% o ddysgwyr wnaeth ymateb yn dweud eu bod yn fodlon iawn gyda’r 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniaeth wnaethom dderbyn tra’n cofnodi  

99% o ddysgwyr yn teimlo eu bod ar y cwrs iawn i weddu eu nodau gyrfa a 
hir-dymor. 

97.5% o ddysgwyr yn fodlon/bodlon iawn gyda’r cyngor ar beth allant 
wneud wedi iddynt gwblhau’r cwrs. 

98.5% o ddysgwyr yn fodlon/bodlon iawn fod y cymwysterau yn eu galluogi 
i  symyd ymlaen a cyradd eu nodau 

 

DYSGU DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 

Peidiwch anghofio ein bod yn darparu hyfforddiant a cyngor ar eich 
prentisiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae 50% o’n staff yn siaradwyr 
Cymraeg rhugl. 

Gellir cwblhau eich cymhyster gyfan, neu yn rhannol drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Dwedodd 96.5% o ddysgwyr a atebodd arolwg 2019 eu bod yn fodlon iawn/
fodlon eu bod yn gallu cwblhau’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg os yn 
dymuno. 

Siaradwch gyda’ch aseswr os oes gennych unrhyw gwesitynau. 

 

DYDDIADAU NODEDIG 

3ydd Hydref-Diwrnod Cynefin y Byd 

4ydd Hydref-Diwrnod Anifeiliaid y 
byd 

7fed Hydref-Jîns dros Gennynau a 
diwrnod rhyngwladol barddoniaeth 

9-15fed Hydref-Wythnos 
Rhyngwladol Cyri 

 

  

10fed Hydref-Diwrnod Iechyd 
Meddwl y Byd 

17eg Hydref-Diwrnod Tlodi Plant 

24ain Hydref-Diwrnod Cenhedloedd 
Unedig 

30ain Amser Haf Prydeinig yn dod i 
ben—clociau yn mynd yn ôl 1 awr.  

31ain Hydref-Noson Calan Gaeaf 


