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Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

Croeso i Gyfeiriadur Hyforddiant Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Ffint 

Fel Tîm Datblygu Gweithlu rydym yn falch i rannu ein cyfeiriadur hyforddiant 2022-2023  
gyda chi. 

Yn unol â’r strategaeth deng mlynedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rydym yn cefnogi’r uchelgais 
erbyn 2030 y bydd gennym weithlu iechyd a gofal cymdeithasol brwdfrydig, sy’n ymgysylltu ac 
yn cael ei werthfawrogi.   Dull sy’n rhoi lles, cynhwysiant a’r Gymraeg yn ganolog i gynlluniau’r 
gweithlu gofal cymdeithasol a GIG. Mae’n adlewyrchu nod Cymru Iachach i gael gweithlu 
cynhwysol, sy’n ymgysylltu, cynaliadwy, hyblyg ac ymatebol i gyfawni gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol ardderchog. 

Mae’r hyforddiant isod i’w weld yn y Cyfeiriadur:   Er mwyn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r cwrs 
cywir, rydym wedi rhoi’r wybodaeth mewn meysydd pwnc ar gyfer hwylustod.  

Maes testun 

Cyngor, canllaw a gwybodaeth 
   •  Eiriolaeth 
   •  Anghenion Gyrfaoedd - ‘beth sy’n bwysig iddyn nhw’ 
   •  Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol 
   •  Gwytnwch Digidol - plant a phobl ifainc 
   •  Taliadau Uniongyrchol 
   •  Ymwybyddiaeth Hapchwarae - Rhaglen i Fenywod 
   •  Celcio - Dewis a Rheolaeth 
   •  Ymwybyddiaeth Traws a Chydraddoldeb - 
    anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Pobl Hŷn Traws 
   •  Ymwybyddiaeth Traws a hyforddiant cydraddoldeb - 
    cefnogi plant a phobl ifanc sy’n newid rhyw 
   •  Budd-daliadau Lles gan gynnwys Credyd Cynhwysol 

Testunau iechyd penodol 
   •  ADHD - ymwybyddiaeth sylfaenol mewn plant 
   •  ADHD - ymwybyddiaeth sylfaenol mewn oedolion 
   •  Ymlyniad a Thrawma 
   •  Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Awtistiaeth 
   •  Ymwybyddiaeth o Ddementia 
   •  Ymwybyddiaeth o Ddementia ar gyfer Staf Gofal Cartref 
   •  Dementia - camau 
   •  Dementia - materion cymhleth 
   •  Dysfagia 
   •  Epilepsi a Meddyginiaeth Achub 
   •  Epilepsi a Meddyginiaeth Brys i staf AD. 
   •  Ymwybyddiaeth Diogelwch Bwyd (heb achrediad) 
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   •  Hylendid Bwyd Lefel 2 
   •  Iechyd a Lles 
   •  Rheoli Heintiau 
   •  Meddyginiaeth 
   •  Pasbort Symud a Lleoli (2 Ddiwrnod) 
   •  Sesiwn Ddiweddaru Symud a Lleoli 
   •  Cymorth Cyntaf Argyfwng Pediatrig  
   •  Sgitsofrenia 
   •  Ymwybyddiaeth Synhwyraidd 
   •  Sepsis 
   •  Camddefnyddio Sylweddau 

Cyfreithiol 
   •  GDPR a Diogelu Data 
   •  Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch  
   •  Cyfwyniad i Gymorth Tai ac 
    Atal Digartrefedd 
   •  Cyfwyniad i Ddeddf Gwasanaethau  
    Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 
   •  Hyforddiant Gweithio Ar Eich Pen Eich Hun 
   •  Deddf Galluedd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc 
   •  Deddf Galluedd Meddyliol, Lles Gorau a pharatoi ar gyfer Trefniadau Diogelu Rhyddid 

u    •  Y Ddeddf Galluedd Meddyliol gan gynnwys (Diogelu Rhag Colli Rhyddid/Trefniada
    Diogelu Rhyddid) 
   •  Deddf Iechyd Meddwl a rôl Gweithwyr Iechyd Profesiynol Cymeradwy 

Iechyd Meddwl a Lles 
   •  Iechyd Meddwl - Rheoli Gorbryder 
   •  Iechyd Meddwl - Rheoli Straen 
   •  Hunan-niweidio 
   •  Hunanladdiad 

Cefnogi a datblygu ymarfer 
   •  Hyforddiant Cefnogaeth Weithredol 
   •  Rhagfarn - hyforddiant ar ragfarn ymwybodol ac anymwybodol 
   •  Sgiliau Hanfodol Gwaith Cymdeithasol 1 - Hunan-reoli ac Ymgysylltu â Phlant, 
    Teuluoedd a Gofalwyr 
   •  Sgiliau Hanfodol Gwaith Cymdeithasol 2 - Asesu a Dadansoddi 
   •  Sgiliau Hanfodol Gwaith Cymdeithasol 3 - Cofnodi ac Adrodd 
   •  Gwaith Stori Oes – rôl y gofalwr maeth 
   •  Cyfweld Ysgogiadol  
   •  Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
   •  Ymarfer Myfyriol 
   •  PARCH 
   •  Goruchwyliaeth - Cael y Gorau Allan o Oruchwyliaeth ar gyfer Ymarferwyr 
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   •  Goruchwyliaeth - Hyforddiant i Reolwyr sy’n Goruchwylio 
   •  Gwerthoedd o fewn Gofal Cymdeithasol - Gwerthoedd Personol a Phrofesiynol  
 
Diogelu 
   •  Gofyn a Gweithredu - VAWDASV 
   •  Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant  
   •  Cynadleddau a Grwpiau Craidd 
   •  Sgiliau Llys 
   •  Llys Gwarchod 
   •  Llinell Amser Lladdiadau Domestig 
   •  Anfurfo Organau Cenhedlu Benywod (FGM) 
   •  Priodas Dan Orfod a Thrais ar Sail Anrhydedd 
   •  Esgeulustod - gwella canlyniadau i blant 
   •  PREVENT 
   •  Gweithwyr Profesiynol yn Gwarchod  
   •  Ymwybyddiaeth Diogelu Plant ac Oedolion 
   •  Diogelu Plant i Weithwyr Profesiynol  
   •  Cwrs diweddaru ar Ddiogelu 
   •  Deall ymddygiad rhywiol niweidiol 
   •  Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

Tîm Datblygu Gweithlu 
  Rôl   Enw Manylion cyswllts 

Rheolwr Datblygu   Jackie Goundrey  01352 702670 
Gweithlu  

Swyddog Hyforddiant a   Lesley Parry  01352 702597 
Datblygu'r Gweithlu  
     

 Claire Edwards  01352 702676 
Carol Armstrong   01352 702661 

     (Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol) 

Asesydd, Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
     
     

 Fran Frost  01352 702969 
 Emily Jones (nee Humphreys)  01352 702970 

 Kath Fleet  01353 702595 
 Kerry Jones 01352 702671 

Gweinyddu/   Georgia Bedford  01352 702657 
Cymorth Busnes   Emily Rossington 01352 702591 
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Sut rydym yn cefnogi ein Gweithlu Gofal Cymdeithasol 
Ein Hyforddwyr 
Mae ein hyforddiant yn cael ei ddarparu drwy hyforddwyr mewnol ac allanol, yn defnyddio 
platform wyneb yn wyneb ac ar-lein Mae ein hyforddiant am ddim ac yn hygyrch i’r sawl sy’n 
gweithio (cyfogedig neu di-dâl) o fewn gofal cymdeithasol ar draws Sir y Ffint gan gynnwys ein 
sector Annibynnol a gwasanaethau sector gwirfoddol. 

Mae gan y Swyddogion Hyforddiant a Datblygu’r Gweithlu rôl allweddol i gomisiynu hyforddiant 
a hefyd datblygiad a darparu hyforddiant a sesiynau datblygiadol. 

Yn ogystal mae swyddogion yn cefnogi myfyrwyr gwaith cymdeithasol mewnol drwy gydol y 
siwrnai yn eu cymhwyster gwaith cymdeithasol a 3 blynedd cyntaf yn ymarfer.   

Rydym yn cefnogi gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso i gofrestru gyda’r rhaglen gadarnhau 
yn ogystal â chefnogi Gweithwyr Cymdeithasol i gwblhau’r rhaglen Cyn AMHP a rhaglen AMPH. 

Rydym yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i staf gwaith cymdeithasol perthnasol i 
gwblhau’r Rhaglen Addysgwr Ymarfer.  

Pan yn gallu darparu cyrsiau hyforddiant wyneb yn wyneb, mae’r rhain yn cael eu cynnal yn 
bennaf yn Nhŷ Dewi Sant, Ewlo, fodd bynnag, oherwydd y pandemig sy’n parhau a chanllawiau 
cenedlaethol, mae llawer o gyrsiau yn parhau i gael eu darparu ar-lein. Mae ein cyrsiau amddim 
i weithwyr gofal cymdeithasol, â thâl neu di-dâl, sy’n darparu cefnogaeth neu ofal i breswylwyr 
Sir y Ffint. Fodd bynnag, rydym yn codi tâl am beidio mynychu os yn briodol. 

Gellir cael furfenni cais cwrs unigol drwy e-bost i’n tîm gweinyddu yn wdt@fintshire.gov.uk 

Mae ein Haseswyr yn cefnogi staf gofal cymdeithasol i gwblhau eu cymwysterau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. Mae’r cymwysterau hyn ar gael i unigolion sy’n gweithio o fewn gwasanaethau 
oedolion: pobl hŷn, iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal cartref a phreswyl. 

Er nad ydym yn codi tâl ar ddarparwyr gofal cymdeithasol a leolir yn Sir y Ffint am raglenni 
cymhwyster Iechyd a gofal cymdeithasol, codir tâl os na chwblheir y cwrs. 

Mae ein Canolfan Asesu Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ewlo wedi’i gymeradwyo gan y City & 
Guilds/WJEC i ddarparu’r cymwysterau canlynol:  

Cymhwyster Dyfarniad Lefel 2 mewn Dementia 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymhwyster craidd 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)  

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)  
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Yn ogystal â’r dysgwyr sy’n weddill ar gyfer y cymhwyster FfCCh Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Lefel 2, 3 a 5 cyn i ardystio’r cymwysterau hyn gau yn 2023.  

Mae yna restr aros o ymgeiswyr, a rhoddir blaenoriaeth yn ôl natur y swydd, rôl, cymwysterau 
presennol, gofynion cofrestru ac anghenion gwasanaeth.  Gellir trefnu i gael trafodaeth ynghylch 
addasrwydd y cymhwyster i rôl person, a cheisiadau ar gyfer y rhaglen, drwy anfon e-bost at fran. 
frost@fintshire.gov.uk..   

Ar hyn o bryd, darperir cymwysterau lefel 4 a 5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan Goleg Cambria. 
Gallwch gysylltu â Fran Frost am wybodaeth bellach fran.frost@fintshire.gov.uk 

Sut i gysylltu â ni 

Cyfeiriad e-bost y Tîm Datblygu Gweithlu yw : 
wdt@fintshire.gov.uk 

Rhif fôn ymholiadau cyfredinol:  
01352 702591 
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Ein cyfawniadau yn ystod 2021/2022 
Er gwaethaf heriau parhaus yn ystod y 12 mis diwethaf, fel tîm mae gennym nifer o gyfawniadau 
yr hofem eu rhannu gyda chi:-

• Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda darparwyr hyforddiant mewnol ac 
allanol sy’n garedig wedi cynnig eu hyforddiant yn rhad ac am ddim, a byddai 
ein rhaglen hyforddiant yn fwy cyfyngedig o ran cynnwys, felly rydym yn ddiolchgar 
iawn. 

• Mewn partneriaeth gyda Chymunedau rydym yn parhau i gynnig y cwrs ‘Llwybr i 
Ofal Cymdeithasol’. Mae’r rhaglen gynhwysfawr, dwys hon yn cynnig llwybr i bobl 
ddi-waith i weithio o fewn gofal cymdeithasol ac mae wedi’i alinio’n agos gyda 
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ac at ddibenion gofyniad cofrestru staf.   

• Roeddem wedi addasu ein darpariaeth hyforddiant yn unol â blaenoriaetha 
sy’n codi a heriau yn ystod y cyfnod hwn, er enghraift, roeddem yn ymateb i’r 

galw am gyrsiau craidd pellach i gefnogi ein dechreuwyr newydd. 

Roeddem yn gallu cael mynediad at frydiau ariannu eraill i gefnogi ein rhaglen 
hyforddiant gan gynnwys Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). 

• Roeddem wedi mynychu cyfarfodydd rheolaidd i sicrhau bod ein hyforddiant 
yn adlewyrchu blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol a gofynion datblygu

 gwasanaethyn unol â deddfwriaeth newydd. 

• Roeddem wedi dyfeisio rhaglen o hyforddiant a dysgu ar gyfer y cymhwyster craidd
 sy’n addas i’r diben a bodloni gofynion City & Guilds. 

•  Roeddem wedi hwyluso’r sesiynau anwytho wyneb i wyneb ac addysgu sesiynau
 gyda’r grŵp craidd cyntaf yng ngholeg Llaneurgain. 

• Fel Canolfan Gymeradwy roeddem wedi canfod fyrdd newydd ac arloesol o barhau 
i gyfarfod ein dysgwyr drwy gydol y pandemig gyda’u cymwysterau a Chraidd gan

 sicrhau bod staf yn cael eu hannog a’u cefnogi drwy eu siwrnai a dim dan anfantais 
mewn unrhyw fordd. 

• Roedd dysgwyr yn ymgysylltu’n llawn gyda chyfarfodydd a dysgu ar-lein a’u portfolio. 

• Fel Canolfan Gymeradwy, roeddem wedi creu cysylltiadau gyda darparwyr
 cymhwyster eraill i gryfau ein rhwydwaith cefnogi a sicrhau fod gennym systemau 
ar waith ar gyfer safoni ehangach. 

• Roedd y Ganolfan wedi derbyn adroddiad Asesu Cymhwyster Allanol cadarnhaol 
iawn yn dilyn ein hymweliad ym mis Ionawr 2022. 

• Roeddem yn parhau i gefnogi hyforddiant cymhwyster gofal cymdeithasol a 
hyforddiant ôl-gymhwyster yng Nghymru, gan gynnwys gofynion framwaith y 
3 blynedd gyntaf i holl Weithwyr Cymdeithasol ôl-gymhwysol newydd mewn swydd. 
Roedd hyn wedi’i gynnal ar-lein yn bennaf. 

• Rydym wedi hwyluso dros 321 o sesiynau hyforddi (cynnydd o 34% ers y fwyddyn 
faenorol), ar 111 pwnc (cynnydd o 44% ers y fwyddyn faenorol) gyda dros 3000 o
 ymgeiswyr yn mynychu’r sesiynau hyn (cynnydd o 20% ers y llynedd). 
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• Roeddem yn parhau’n aelod ac yn gefnogwr yr ymgyrch Gofalwn cenedlaethol 
a rhanbarthol a’r gwaith o amgylch recriwtio a chadw staf.  

• Roeddem yn gweithio’n agos gyda TG i ddatblygu ein cronfa ddata hyforddiant 
ymhellach i sicrhau bod hyn yn addas ar gyfer ein dibenion fel tîm ond hefyd yn 
ddefnyddiol i chi o ran cysylltu â’n tîm a chael mynediad i wybodaeth sy’n ymwneud â 
chofnodion hyforddiant staf. 

• Roedd yna 38 o fyfyrwyr gwaith gymdeithasol wedi eu lleoli gan Gyngor Sir y Ffint ar 
draws timau mewn sectorau statudol, annibynnol a gwirfoddol eleni ar draws Gogledd 
Cymru. Mae 19 Gweithiwr Cymdeithasol wedi cwblhau eu dyfarniad Cyfuno i’w 
galluogi i ailgofrestru yn eu cyfnod 1af o ymarfer ar ôl cymhwyso sydd bellach yn 
ofyniad Gofal Cymdeithasol Cymru. 

• Mewn ymateb i lwyddiant y sesiynau sefydlu y llynedd, roeddem wedi adeiladu ar 
hyn a chynnwys hyforddiant ychwanegol ar sail mwy aml i fodloni’r galw gan weithlu 
sy’n newid ac yn cynyddu’n barhaus. 

• Roeddem wedi dechrau cefnogi cwrs gradd rhan amser 4 blynedd mewn partneriaeth 
gyda Choleg Cambria ar gyfer hyforddeiaeth Therapi Galwedigaethol. 

Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2022/2023: 
Roedd y pandemig wedi arwain at gyfymu’r defnydd o dechnoleg ddigidol. Byddwn yn gweithio 
i gynyddu sgiliau digidol ein gweithlu, gan eu galluogi i weithio a dysgu yn defnyddio technoleg 
briodol. Gyda phartneriaid rydym yn cynyddu argaeledd a chatalog o ddatrysiadau rhith-ddysgu 
gan gynnwys e-ddysgu, dosbarth ar-lein ac ysgogi. 

Ymhellach wnawn ni:- 

• Rydym hefyd yn edrych ar ddarparu hyblygrwydd pellach drwy gynnig hyforddiant y tu 
allan i oriau busnes craidd. 

• Byddwn yn parhau i gefnogi darparwyr a staf gofal cymdeithasol a rheolwyr i gwblhau’r 
cymwysterau rheoli gofynnol i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 

• Cefnogi rheolwyr newydd gyda chanllawiau o amgylch y rhaglen sefydlu i reolwyr newydd 
Gofal Cymdeithasol Cymru. 

• Darparu rhaglenni sy’n canolbwyntio ar Sgwrs a Deilliant Cydweithredol gan gynnwys 
rhaglenni Mentora. 

• Darparu hyforddiant ac adnoddau o amgylch Arweinyddiaeth Dosturiol gan gynnwys hybu 
adnoddau ‘Gwella on Air’ i gefnogi arweinwyr.  

• Cefnogi staf i gwblhau’r Rhaglen Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol (YGC) ble bo’n 
briodol. 
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• Parhau â gwaith y grŵp Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol rhanbarthol newydd i 
rannu arfer da a datblygiadau o amgylch y Fframwaith Cyngor a Chymorth (FfCCh) a rôl 
SSP a sut maent yn cael eu cynnwys o fewn rhaglenni datblygu gyrfa o fewn yr awdurdod 
lleol. 

• Cefnogi rheolwyr priodol i gofrestru ar gyfer Rhaglenni Datblygu Rheolwr Tîm a Datblygu 
Rheolwr Canol. 

• Sicrhau fod gan ofalwyr di-dâl fynediad i’n rhaglen hyforddiant. 

• Sicrhau fod gan wirfoddolwyr iechyd a gofal cymdeithasol a phartneriaid 3ydd sector 
fynediad i’n rhaglen hyforddiant 

• Bydd ein rhaglenni hyforddiant yn cynnwys hyforddiant o amgylch asesu gofalwyr.  

• Mae gan Sir y Ffint ymrwymiad clir i gefnogi ac annog y gweithlu i allu cael mynediad 
i hyforddiant yn ddwyieithog pan fydd ar gael yn unol â framwaith strategol 
‘Mwy Na Geiriau’. 

Bydd blaenoriaethau Swyddogion Hyforddiant a 
Datblygu Gweithlu yn cynnwys:-

• Codi ymwybyddiaeth am werthoedd disgwyliedig i holl staf ar draws gofal cymdeithasol 
drwy ddarparu ‘gweithdai gwerthoedd’. 

• Darparu sesiynau ymwybyddiaeth ymsefydlu i staf newydd Cyngor Sir y Ffint. 

• Datblygu a darparu Setiau Dysgu Gweithredol i gefnogi ymarferwyr i ymarfer.  

• Parhau i gefnogi rhoi’r gweithdrefnau diogelu cenedlaethol newydd ar waith i oedolion 
a phlant. 

• Gweithredu gofynion y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a Thrais 
Rhywiol drwy hwyluso’r framwaith hyforddiant cenedlaethol yn unol â chyfarwyddyd 
rhanbarthol. 

• Parhau i gefnogi’r ymgyrchoedd cenedlaethol a rhanbarthol Gofal Cymdeithasol 
Cymru/Gofalwn. 

• Parhau i gryfau trefniadau partneriaeth presennol yn ogystal â chwilio am gyfeoedd 
partneriaeth newydd a chronfa adnoddau ble bo’n bosibl.  

• Cefnogi datblygiad matrics hyforddiant ar draws meysydd gwasanaeth penodol. 
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• Parhau i fod yn rhagweithiol ac adweithiol i nodi anghenion hyforddiant a datblygiadau 
ymarfer ar draws y gwasanaethau cymdeithasol. 

• Cyfrannu at drafodaethau gyda Phrifysgolion yn ymwneud â chymwysterau a chyrsiau 
newydd fel yr SSP a Dyfarnu Addysgwr Ymarfer.  

• Parhau i hwyluso hyd at 38 lleoliad myfyrwyr gwaith cymdeithasol yng Ngogledd Cymru.  

• Parhau i gefnogi gweithrediad Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
drwy ddarparu diweddariadau. 

Mae blaenoriaethau Aseswyr Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yn cynnwys:-

• Bydd y ganolfan asesu yn edrych ar gymwysterau lefel 4 a 5 gyda chefnogaeth gan y corf 
dyfarnu a’r Asesydd Cymhwyster Allanol (ACA) i benderfynu ar allu i gyfawni’r  
cymwysterau hyn a gweithio tuag at gymeradwyaeth os yn briodol. 

• Adeiladu ar gysylltiadau gyda Chanolfannau Asesu eraill am gefnogaeth gan y naill a’r llall 
i ddarparu’r cymwysterau newydd. 

• Cyfawni ardystiad i’r grŵp cyntaf o ddysgwyr craidd a dechrau darparu’r cymhwyster 
ymarfer. 

• Parhau i gefnogi ymestyn gofynion cofrestru newydd i staf gofal preswyl a pharhau i 
gofrestru staf gofal cartref fesul cam a Gwasanaethau Oedolion/Plant. 

Mae blaenoriaethau Gweinyddu Tîm Datblygu 
Gweithlu yn cynnwys:-

• Cynnal perthnasoedd cadarn drwy gyfathrebu cadarnhaol, priodol ac amserol. 

• Parhau i ddatblygu gallu a swyddogaethau cronfa ddata hyforddiant y Gweithlu  
Cyfwyno tystysgrifau yn amserol i holl fynychwyr. 

• I gyhoeddi tystysgrif mewn modd amserol 

• Cefnogi gweithrediad y broses arolwg data gweithlu newydd ar gyfer 
Gofal Cymdeithasol Cymru. 

• Helpu i reoli cronfa ddata hyforddiant y gweithlu. 

• Cefnogi’r Swyddogion Hyforddiant ac Aseswyr Iechyd. 

• Prosesu archebion prynu ac anfonebau yn efeithiol drwy’r system P2P. 
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Cyfeirlyfr Hyforddiant 2022/23 
Mae’r hyforddiant yn y cyfeiriadur hwn wedi’i restru yn nhrefn yr wyddor i’w gwneud yn rhwydd. 
Mae manylion yn ymwneud â deilliannau dysgu, gwybodaeth hyforddiant a dyddiadau posibl 
wedi eu cynnwys ble bo’n bosibl.  Bydd hyforddiant a dyddiadau pellach yn cael eu hychwanegu 
drwy gydol y fwyddyn. Gwiriwch cronfa hyforddiant y Gweithlu a’r calendr yn rheolaidd am 
ddiweddariadau. 

Yng nghefn y cyfeiriadur, rydym wedi cyfeirio at hyforddiant ar-lein AM DDIM a all fod o ddefnydd 
i chi er sylwer, nid yw WDT yn ardystio’r hyforddiant hwn, mae addasrwydd yr hyforddiant yn 
gyfrifoldeb yr unigolyn a’u rheolwr. 

Sut i ymgeisio ar gyfer ein cyrsiaus:-
• Mae’n cyrsiau i gyd wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor. 

• Ymgeisiwch drwy’r Gronfa Ddata Hyforddiant Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer holl 
ymgeiswyr mewnol (hygyrch drwy’r Infonet). 

http://fcc_systems_01/FCC_SocialServicesTraining/Home/HomePage 

neu drwy furfen gais allanol i staf nad ydynt yn gweithio i Gyngor Sir y Ffint. 

Am wybodaeth, foniwch 01352 702591 neu e-bostiwch wdt@fintshire.gov.uk 

http://fcc_systems_01/FCC_SocialServicesTraining/Home/HomePage
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Cymorth Gweithredol 
Mae Cymorth Gweithredol yn ddull o alluogi pobl ag anableddau dysgu i ymgysylltu mwy yn 
eu bywydau bob dydd. Mae’n ymddangos ei fod yn gweithio’n dda ym mhob math o leoliadau 
cefnogi, ac mae gwaith diweddar wedi cynnwys pobl â dementia. Mae Cymorth Gweithredol yn 
cyfeirio at y math o gymorth sy’n cael ei ddarparu - cymorth sy’n troi cynlluniau sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn yn gamau gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae Cymorth Gweithredol 
yn newid arddull cymorth o ‘ofalu am’ i ‘weithio gyda’.  Mae’r cymorth a roddir i’r unigolyn hefyd 
yn weithredol. 

Mae Cymorth Gweithredol yn galluogi pobl ag anableddau dysgu i fyw bywydau arferol. Defnyddir 
Cymorth Gweithredol fel strategaeth atal sylfaenol mewn Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr yn: 
 •   Deall pam fod gweitfgarwch yn bwysi. 

 •   Edrych ar sut i ymgysylltu â phobl mewn gweithgarwch. 

 •   Creu protocol cymorth gweithredol. 

 •   Derbyn esboniad ar sut i adolygu cynllu

 •   Disgrifo amcanion ymddygiad. 

niau. 

Dyddiadau:
To be confrmed 

Amser: 
tbc 

Hyforddwr:
tbc 
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Anhwylder Difyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 
(ADHD) mewn Plant - Ymwybyddiaeth Sylfaenol 
Mae’r sesiwn ymwybyddiaeth ar-lein hanner diwrnod hon yn rhoi’r cyfe i’r ddau ddysgwr chwalu’r 
myth, gan gynnwys canfyddiad y cyhoedd yn aml o’r anhwylder hwn yw mai ‘plentyn drwg’ yn 
unig ydyw; a deall y rhesymau pam fod gan oedolion a phlant y cyfwr hwn. Mae hefyd yn rhoi 
awgrymiadau ar fyrdd o helpu'r oedolyn neu'r plentyn i ymdopi â'r anabledd hwn. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu: 
 •   Disgrifo beth yw ADHD, a beth nad ydyw. 

 •   Cymryd rhan mewn sesiynau cwestiwn ac ateb i chwalu unrhyw fythau sydd gan lawer  
   o bobl am ADHD. 

 •   Rhestru dangosyddion o ymddygiadau a all fod yn symptom o ADHD. 

 •   Disgrifo sut mae bechgyn a merched yn arddangos ymddygiadau ADHD yn wahanol  
   a nodi dangosyddion Anhwylder Difyg Canolbwyntio (ADD). 

 •   Nodi'r efaith ar frodyr a chwiorydd plant ag ADHD. 

 •   Cymharu rhai egwyddorion arweiniol ar gyfer cefnogi pobl ag ADHD. 

Dates: 19th May 2022 

Dyddiad:
19 Mai 2022 

Amser: 
9.45yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
Karina Turner - 

Turning Corners 
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Anhwylder Difyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd (ADHD) mewn Oedolion -
Ymwybyddiaeth Sylfaenol 
Bydd y cwrs hanner diwrnod ar-lein hwn am ymwybyddiaeth o ADHD mewn oedolion yn helpu 
unrhyw un sy'n agos at unigolyn sydd ag ADHD naill ai trwy waith neu'n bersonol. 
Nod y cwrs yw cynyddu dealltwriaeth o beth yw ADHD, yr arwyddion a'r symptomau y bydd 
unigolion yn eu prof, ac achosion posibl ADHD. Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r stigma a’r 
mythau sy’n aml yn gysylltiedig ag ADHD ac yn bwysicaf oll byddwn yn edrych ar y fordd orau o 
gefnogi ac annog oedolion ag ADHD i lwyddo yn y bywyd a ddewisant. 

Canlyniadau Dysgu: 
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn deall: 

• Y stigma o ADHD a Herio Mythau. 

• Archwilio beth yw ADHD a'i isdeipiau. 

• Dadansoddi arwyddion a symptomau 
ADHD gan gynnwys Gorsensitifrwydd. 

• Edrych ar ADHD yn yr ymennydd. 

• Adolygu sut mae ADHD yn cael ei ddiagnosio 
mewn oedolion o’i gymharu â phlant. 

• Edrych ar ADHD a chyfyrau sy'n cydfodoli. 

• Rheoli, trin a chefnogi ADHD i gynnwys 
Argymhellion NICE, Maeth ac ymarfer 
corf, Meddyginiaeth a; 

ADHD to include NICE 
Recommendations, 
Nutrition and exercise,  
Medication and; 

• Trosolwg o Therapïau 
Ymddygiad a hyforddiant 
sgiliau cymdeithasol a'u hefaith 
a chefnogaeth i oedolion ag 
ADHD. 

Dyddiad:
5 Rhagfyr

2022 
Amser: 

9.30yb - 1.30yp 
Hyforddwr:
Issy Hart -
Training 
with Hart 
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Gwasanaethau Eirioli ar 
Gyfer Gogledd-ddwyrain Cymru 
Sesiwn anfurfol i gael darlun clir o’r hyn y gall eiriolaeth ei gynnig, wedi’i gyfwyno gan yr eiriolwyr 
eu hunain. 

Canlyniadau dysgu: 
Dewch draw a dysgu am: 

• Eiriolaeth Gymunedol. 

• Eiriolaeth Gofalwyr. 

• Eiriolaeth Brofesiynol Annibynnol (IPA). 

• Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) 

• Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) 

• Cynrychiolydd Personau Perthnasol  (RPR). 

• Hunan-eiriolaeth ar gyfer Grymuso (SAFE) . 

Mae sawl elfen i’r gwasanaeth eiriolaeth a bydd y sesiwn hon yn helpu i nodi’r gwasanaeth 
mwyaf priodol ar gyfer y bobl yr ydych yn gweithio gyda hwy a help gydag unrhyw wybodaeth 
sydd ei hangen. 

Dyddiadau:
15 Medi 

2022 
Amser: 

10.00yb - 12.00yp 
Hyforddwyr:

ASNEW 
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Canlyniadau Dysgu: 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
 •   Gwybod sut i adnabod arwyddion a symptomau tr
   cam-drin domestig a thrais rhywiol; 

 •   Deall pwrpas a dangos gallu i gyfawni ymholiad 
    wedi'i dargedu; 

 •   Dangos gwybodaeth o ran diogelu data  
   a dyletswydd cyfrinachedd; 

ais yn erbyn merched,  

 •   Deall pwrpas adnabod risg mewn  
   perthynas â rhai furfau o drais yn erbyn  
   merched, cam-drin domestig a thrais  
   rhywiol;  
 •   Gallu gweithredu’r llwybr  
   gofal ymholiad wedi’i 
    dargedu. 

Hyforddiant Gofyn a Gweithredu 

Deddf Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 
Mae “Gofyn a Gweithredu" yn bolisi gan Lywodraeth Cymru o wneud ymholiad wedi’i dargedu, 
a’i ddefnyddio ar draws Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau Tân ac Achub ac 
Ymddiriedolaethau'r Gig, er mwyn adnabod trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol. Mae’r term ‘ymholiad wedi’i dargedu’ yn disgrifo'r broses o gydnabod dangosyddion 
trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel man cychwyn i weithiwr profesiynol 
ofyn i’w cleient a ydyn nhw’n cael eu hefeithio gan un o’r problemau hyn. 

Rôl y Gwasanaeth Cyhoeddus cyfan yw darparu ymateb efeithiol i’r rhai sy’n prof trais yn erbyn 
merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

Dyddiadau:
TBC 

Amser: 
TBC 

Hyforddwyr:
TBC 
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Ymlyniad a Thrawma 
Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi trosolwg o’r theori Ymlyniad. Bydd yn galluogi’r 
cyfranogwyr i ddeall efaith perthnasau cynnar cadarnhaol a’r efaith mae trawma cynnar yn 
ei gael ar ddatblygiad yr ymennydd. Bydd yn archwilio tarddiad y theori ymlyniad, cylchoedd 
ymlyniad sicr ac ymddygiad mewn plant ac oedolion ynglŷn ag ymlyniad bregus. 

Deilliannau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Deall beth yw tarddiad y theori ymlyniad, a sut y caif ymlyniad sicr ei furfo.  

  •   Adnabod egwyddorion allweddo ymlyniad a bondio hanfodol ar gyfer datblygiad iach.  

  •   Egluro sut mae gwahanol fath o rianta yn efeithio ar ddatblygiad cynnar niwrolegol  
    (yr ymennydd).  

  •   Rhestru’r 5 math o ymlyniad. 

  •   Archwilio’r amrywiol fyrdd y gall esgeulustod a chamdriniaeth gael efaith negyddol  
    ar ymlyniad, gan archwilio mathau o ymlyniad a chanlyniadau hynny ar ymddygiad  
    a pherthnasau. 

Dyddiadau:
21 Medi 

2022 
Amser: 

9.45yb - 1.00yp 
Hyforddwyr:

Karina Turner - 
Turning Corners 



Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

19 

 

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth 
Bydd y cwrs hwn yn ceisio darparu dealltwriaeth gliriach o anhwylder y sbectrwm awtistiaeth, er 
mwyn codi ymwybyddiaeth ac i awgrymu strategaethau a dulliau gweithredu i staf sy’n gweithio 
gyda phobl awtistig. Bydd y sesiynau’n cyfwyno cynnwys sy’n berthnasol ar gyfer gweithio gyda 
phlant a phobl ifanc awtistig. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr: 
  •    Yn meddu ar ddealltwriaeth well o awtistiaeth a sut mae’n arddangos. 

  •     Yn gallu adnabod y Triad o Namau ac archwilio’r ystod o alluoedd sydd i’w 
    canfod o fewn anhwylder y sbectrwm awtistiaeth (ASD). 

  •    Trafod y syniadau cyfredol ynghylch achosion ASD.  

  •    Meddu ar ddealltwriaeth well o rai damcaniaethau sy’n gysylltiedig  
    ag awtistiaeth. 

  •   Bod yn fwy gwybodus ynghylch  
    y defnydd o strategaethau  
    ymarferol. 

  •    Bod wedi datblygu dealltwriaeth  
    o unigoliaeth a sut i weithio’n 
    fwy efeithiol 

Dyddiadau:
11 Mai, 

20 Medi & 
10th Ionawr 2023 

Amser: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwyr:
Talking Life Ltd. 
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Hyforddiant Rhagfarn -
Rhagfarn ymwybodol ac anymwybodol yn 
ein hymarfer 
Mae rhagfarn yn rhywbeth sy’n efeithio ar bawb, ac yn siapio ein profadau o’r byd a’r bobl o’n 
cwmpas. Mae gwneud newid cadarnhaol yn cychwyn drwy gydnabod ei fod yn bodoli a’i efaith 
posibl ar fusnes pan na fyddwch yn gweithredu er mwyn ei gywiro. 

Yn ystod y sesiwn hon bydd ymgeiswyr yn archwilio sut y gall rhagfarn ymwybodol neu ragfarn 
anymwybodol efeithio ar ein penderfyniadau o ran recriwtio, dethol, arweinyddiaeth, ysgogiad 
a mwy. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Amlinellu’r hyn sy’n rhagfarn (a’r hyn sydd ddim yn rhagfarn). 

  •   Disgrifo sut i greu ymwybyddiaeth fwy o’n rhagfarnau ein hunain. 

  •   Adnabod sut y gall rhagfarn darfu ar ein gallu i berformio ar ein gorau. 

  •   Cymhwyso ymwybyddiaeth o ragfarn i sefyllfaoedd gwaith bob dydd. 

  •   Myfyrio ar sut mae’ch rhagfarnau chi yn eich cefnogi chi ond yn cael 
    efaith negyddol ar eraill. 

  •   Cydnabod eich rhagfarnau naturiol eich hun a’u rheoli’n efeithiol.   

Dyddiadau:
13 Medi 
2022 

Amser: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwyr:
Talking Life Ltd. 
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Anghenion ac Ymwybyddiaeth o Ofalwyr 
Beth Sy’n Bwysig Iddynt Hwy 
Mae’r gweithdy hwn ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol yn codi ymwybyddiaeth o’r materion 
a’r amgylchiadau y mae gofalwyr yn eu hwynebu, gan gynnwys yr efaith y gall hyn ei gael ar eu 
llesiant hwy.  Bydd yn rhoi amlinelliad o gyfrifoldebau statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2016 newydd, gan gynnwys 
difniad newydd o ofalwyr a hawliadau. Bydd yn hyrwyddo cymorth cymesur ar gyfer gofalwyr, 
gan gynnwys gwybodaeth, cyngor, cyfeirio at asesiad a chydweithio; codi ymwybyddiaeth o’r 
cymorth sydd ar gael i ofalwyr yn Sir y Ffint; a lle i fynd i gael help. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr yn: 
 •   Sicrhau dealltwriaeth well o’r rôl ofalu a’r gwahaniaeth maent yn ei wneud. 

 •   Ymwybyddiaeth o’n dyletswyddau statudol i ofalwyr. 

 •   Gwybod pa gymorth cymesur y dylid ei gynnig i ofalwyr ar hyd eu taith ofalu. 

 •   Ymwybyddiaeth o’r ystod o wasanaethau cymorth sydd ar gael i ofalwyr 

Dyddiadau:
27 Medi 2022 

Amser: 
10yb - 12.30yp 
Hyforddwyr:

NEWCIS -  
Claire Sullivan, 

Michael 
Langford 
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Cwrs Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol 
ar Blant 
Mae’r sesiwn ar lein hon yn rhoi gwybod sut y gall camfanteisio’n rhywiol ar blant ddigwydd, beth 
yw’r risgiau i blant a phobl ifanc a pha gamau y gellid eu cymryd i’w atal, yn cynnwys themâu fel 
Llinellau Sirol ac ecsbloetio troseddol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Gallu difnio’r hyn y mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn ei olygu. 
  •   Deall risgiau camfanteisio’n rhywiol ar blant. 
  •   Adnabod plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed a’r dangosyddion risg. 
  •   Archwilio’r broses o sut y mae camdriniaeth yn digwydd. 
  •   Gwybod o le i gael help a sut i rwystro Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant neu   
    gynorthwyo dioddefwyr. 
  •   Gallu ystyried y camau ataliol cadarnhaol y gall oedolion eu cymryd i ddiogelu  
    plant a phobl ifanc rhag camfanteisio’n rhywiol. 

Dyddiadau:
21 Ebrill & 

18 Hydref 2022 
Amseroedd: 

10.00yb - 12.30yp 
Hyforddwr:
Stop it Now! 
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Cynhadledd a Grwpiau Craidd 
Mae’r cwrs undydd hwn ar ddiogelu plant ar gyfer pob gweithiwr profesiynol y gallai fod angen 
iddynt gymryd rhan mewn Cynhadledd Diogelu Plant yn Sir y Ffint.  Mae’r cwrs hwn yn eich paratoi 
ar gyfer eich cyfranogiad, yn esbonio’r rhesymau dros gynhadledd, ei ddiben a rôl y cyfranogwyr.  
Mae’n esbonio’r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn y gynhadledd ei hun, proses y gynhadledd ei 
hun, gwneud penderfyniadau, a gwaith y Grŵp Craidd sy’n cael ei greu pan roddir plentyn ar y 
Gofrestr Diogelu Plant. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Deall cefndir a diben Cynhadledd Diogelu Plant. 
  •   Gwybod beth i’w ddisgwyl a sut i baratoi. 
  •   Deall y Gynhadledd a’r broses Adolygu a chanlyniadau posibl. 
  •   Deall diben y Grŵp Craidd a rôl ei aelodau. 
  •   Bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau o fewn y Cynllun Diogelu. 

Dyddiad:
17 Mehefn & 

30 Medi 2022 
Amser: 

9.30yb - 4.30yp 
Hyforddwr:
Flintshire 

Safeguarding
Unit 
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Gofal Iechyd Parhaus 
Gweithdy Cwestiynau ac Atebion 
Bydd y sesiynau Cwestiynau ac Atebion ar-lein hyn yn rhoi cyfe i chi gyfarfod â’n Gwasanaethau 
Cyfreithiol a gofyn cwestiynau neu godi materion yn ymwneud â Gofal Iechyd Parhaus, y broses 
a’r framwaith newydd sy’n cael ei chyfwyno ym  mis Ebrill 2022. 

Gall y pynciau trafod gynnwys: 
  •   Difnio 

  •   Prosesau 

  •   Tystiolaeth 

  •   Oedi 

  •   Problemau gyda’r Panel Gofa
    Iechyd Parhaus 

  •   Oedi 

Dyddiadau: 
12 Ebrill, 10 Mai, 

14 Mehefn, & 
12 Gorfennaf 2022 

Time:
 1.00yb - 2.30yp 

Trainer: 
  Annemarie McNally, 

Gweithredwr Cyfreithiol 
Cyngor Sir y Ffint 

Mwy o
ddyddiadau

i ddilyn 
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Y Llys Gwarchod 
Mae’r seminar hwn gan gyfreithiwr yn gyfwyniad i ac yn drosolwg o’r Llys Gwarchod o 
safwynt cyfreithiol.  Mae’n cyfwyno’r egwyddorion sy’n gysylltiedig â chapasiti a diogelu,  
ac mae wedi’i anelu at helpu i sicrhau bod Gweithwyr Cymdeithasol a’u swyddogion 
cyfreithiol wedi paratoi’n llwyr wrth gyhoeddi achosion, a’u bod wedi’u cymhwyso’n dda i 
adnabod sefyllfaoedd pan ddylid cyhoeddi achos. 

Mae’r hyforddiant yn cynnwys astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf Galluedd 
Meddyliol a sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae hefyd yn trafod amddifadu o ryddid, adnabod 
amddifadedd a phryd/sut i gyfwyno achosion. Mae’n gorfen gyda chrynodeb o geisiadau 
ynglŷn â chyllid yn y Llys Gwarchod. 

Canlyniadau Dysgu 
After this training, delegates will: 
•  Dealltwriaeth o’r egwyddorion capasiti a diogelu 

•  Bod wedi’ch cymhwyso i adnabod sefyllfaoedd pan ddylid cyfwyno achos 

Dyddiad:
5 Gorfenaf 

Amser: 
9:30yb - 16:30yp 

Hyforddwr:
Talking Life 
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Llys Gwarchod 
Mae'r cwrs ar-lein diwrnod llawn yn rhoi trosolwg o'r fordd y mae'r Llys Gwarchod yn gweithio ac 
yn ymdrin ag anghydfodau teuluol, materion yn ymwneud â chapasiti, lles gorau a diogelu. 
Protection to family disputes, capacity issues, best interests and safeguarding. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr: 
  •  Wedi cael trosolwg o'r fordd y mae'r Llys Gwarchod yn gweithio ac yn ymdrin ag 
    anghydfodau teuluol, materion yn ymwneud â chapasiti, lles gorau a diogelu. 

  •   Meddu ar ddealltwriaeth o atwrneiaeth yn ogystal â phwerau dirprwyon a  
    benodwyd gan y llys. 

  •  Dadansoddi rôl yr awdurdod lleol yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth a'r rheolau, 
    gan roi sylw arbennig i faterion diogelu. 

  •  Egluro terminoleg gyfreithiol. 

  •  Dysgu am y wybodaeth ddiweddaraf am benderfyniadau diwddar sy'n berthnasol i 

Dyddiad:
5 Gorfennaf 2022 

Amser: 
9.30yb - 4.30yp 

Hyforddwr:
Talking Life Ltd. 
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Sgiliau Llys 
Mae’r cwrs 2 ddiwrnod hwn ar gyfer gweithwyr cymdeithasol. Caif ei gyfwyno wyneb yn wyneb 
gan Susan Perks, Uwch Fargyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol yng Nghyngor Sir y Ffint. 

Mae’r rhaid i’r cyfranogwyr fod yn bresennol ar y ddau ddiwrnod. 

Bydd y cwrs yn cynnwys y canlynol:- :-

  Diwrnod 1 
  •   Hyforddiant gorau mewn sgiliau tystiolaeth – pam mae’n rhaid i ddatganiadau fod mor  
    fanwl â phosibl, pam mae angen prif dystiolaeth, pam mae’n bwysig llwytho achosion  
    rhag blaen, pa dystiolaeth sydd ei hangen, pam ddylai cynlluniau gofal fod yn rhai  
    manwl, pam mae’n rhaid meddwl ymlaen.   

  •   Ffordd y llys - sylfaenol - sut i gyfarch y barnwr, ble dylech edrych wrth roi tystiolaeth  
    y fordd orau o roi tystiolaeth, sut i ateb cwestiynau. 

  •   Sut i ddelio gyda phwysau cael eich croes holi.  

  Diwrnod 2 
   •   Ffug sefyllfa - Ymarfer rhoi tystiolaeth a chroes holi.    

Canlyniadau Dysgu 
Ar diwedd y ddau ddiwrnod, bydd y cyfanogwyr yn deall mwy a  gael hyder yn y ardal llys. 

Dyddiadau:
TBC 

Amseroedd: 
9:30yb - 16:30yp 

Hyforddwr:
Susan Perks, 

Gwasanaethau Cyfreithiol,
Cyngor

Sir y Ffint. 
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Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol 
Nod y gweithdy ymwybyddiaeth tair awr ar-lein hwn yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth 
ehangach o’r gwahaniaeth rhwng gwahanol ddiwylliannau a gwahanol fydd. Mae’r cwrs yn 
archwilio nifer o wahanol ddiwylliannau a’u hanes ac yn rhoi cyngor ymarferol ar oresgyn y 
rhwystrau rhag cyfathrebu ac ymgysylltu â chymunedau ehangach. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y gweithdy bydd y cyfranogwyr yn deall: 
  •   Beth yw Diwylliant ac Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol. 
  •   Cymhlethdod gwahaniaethau diwylliannol a’r ystyriaethau angenrheidiol. 
  •   Diwylliant Sefydliadol. 
  •   Y diwylliant sy’n dominyddu a sut y mae hyn yn efeithio ar gydweithwyr a  
    defnyddwyr gwasanaethau. 
  •   Sensitifrwydd Diwylliannol a gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigoly.n 
  •   Rhagfarn anymwybodol/ymwybodol a sut y mae hyn yn efeithio ar y  
    penderfyniadau a wneir. 
  •   Teclyn hunan-fyfyrio - herio ymwybyddiaeth ddiwylliannol bersonol. 
  •   Siwrnai a phrofad defnyddwyr gwasanaethau a staf. 
  •   Sut i ymdrin â pherthnasoedd traws-ddiwylliannol. 
  •   Ystyriaethau allweddol i sicrhau eich bod yn darparu gwasanaeth 
    diwylliannol gymwys. 
  •   Sut mae meithrin fydd. 
   •   Pa mor ddiwylliannol gymwys yw eich sefydliad chi. 
  •   Rhwystrau a heriau rhag bod yn ddiwylliannol hyfedr. 
  •   Cyngor ar sut i ddatblygu cymhwysedd diwylliannol. 
  •   Creu gwasanaeth diwylliannol hyfedr. 

Dyddiad:
27 Gorfennaf 2022 

Amser: 
9.20yb -12.30yp 

Hyforddw:
Anna Petrie - 

Cydraddoldeb
Hil yn Gyntaf 
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  •   Ddealltwriaeth o’r term ‘dementia’ 
  •   Bod yn ymwybodol o Ddangosyddion  
    ac arwyddion o ddementia 
  •   Gwybod sut y gall dementia efeithio  
    ar unigolion a sut maent yn prof’r byd 
  •   Yr hyn mae’r ymadrodd ‘byw’n dda 
    gyda dementia’ yn ei olygu 
  •   Deall sut y gellir defnyddio dulliau sy’n  
    canolbwyntio ar yr unigolyn i gefnogi  
    unigolion sy’n byw gyda dementia 
  •   Bod yn ymwybodol o'r ystyriaethau sydd eu 
    hangen wrth gyfathrebu gydag unigolyn sy’n  
    byw gyda dementia 
  •   Gwybod pa efaith y gall cefnogi, a gofalu am  
    unigolyn sy'n byw gyda dementia ei gael ar  
    deulu / gofalwyr 
  •   Deall fyrdd y gellir cefnogi gofalwyr i barha  
    yn eu rôl 
   •  Bod yn gyfarwydd gyda’r hyn a olygir gan 
    ‘gymuned sy’n ystyriol o ddementia’ a sut 
    y gall hyn gyfrannu at les unigolion sy’n  
    byw gyda dementia 
   •  Bod ag ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i unigolion sy’n byw gyda 

   dementia.  

Ymwybyddiaeth Dementia Sylfaenol ar 
Gyfer Staf Gofal yn y Cartref 
Mae dementia yn dod yn gynyddol gyfredin, yn sgil ein poblogaeth sy'n heneiddio a gwell 
adnabyddiaeth o'r cyfwr. Fodd bynnag, golyga natur dementia y gall cefnogi pobl yn efeithiol i 
fyw’n dda gyda’r cyfwr gyfwyno materion unigryw sydd weithiau’n gallu codi materion unigryw 
sydd weithiau’n anodd, yn y gymuned ac mewn gofal preswyl. Mae’r gweithdy Ymwybyddiaeth 
Sylfaenol o Ddementia yn benodol ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y sector gofal cartref ac wedi’i 
ddylunio i sicrhau bod gan staf ddigon o wybodaeth a sgiliau i ddarparu gofal Dementia tosturiol 
priodol, o ansawdd uchel. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd gan 
y cyfranogwyr: 

Dyddiadau:
1 Mehefn, 

2 Medi 2022 
Amseroedd: 

09:30yb - 12:30yp 
Hyforddwr:

Ymgynghorwyr 
Gofal Personol 

(PCC) 
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Dementia 
Camau Dementia 
Bydd y cwrs hyforddiant ar-lein undydd hwn yn cefnogi dysgwyr i ddeall sut y mae gofal yn 
newid wrth i ni symud drwy wahanol gamau dementia. 

Byddwn yn edrych ar gamau’r broses dementia ac yn dod i ddeall sut  y mae niwed i’r ymennydd  
yn newid yr unigolyn - mae hon yn rhan bwysig o’r ymdriniaeth arfer gorau mewn gofal. 

Mae’r cwrs hwn yn defnyddio sawl graddfa dementia [The Mayo Clinic Scale, The Jewels in 
Dementia, The Global Deterioration Scale i enwi dim ond rhai] i ddangos sut y mae unigolyn yn 
symud drwy wahanol gamau dementia. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr: 
   •  sut i adnabod pan fo’r camau’n newid. 
   •  sut orau i wasanaethu anghenion yr unigolyn ar bob cam. 

Cwrs poblogaidd ac un a fydd yn talu ar ei ganfed  
ar unwaith ar ôl i’r cyfranogwyr ddychwelyd 
i’r gwaith 

Dyddiad:
13 Ebrill 2022 

Amser: 
9.30yb - 4.00yp 

Hyforddwr:
Patsy Pope -  

All About 
Dementia 
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Dementia 
Materion Cymhleth 
Mae’r cwrs uwch undydd ar-lein hwn ar ofal dementia yn edrych ar faterion mwy dadleuol ac yn 
trafod y cyfarwyddyd yr ydym yn ei gael ar sut i ymdrin â hwy. 

O ymddygiadau rhywiol, cyplu, gwrthod gofal a phreswylwyr ag anawsterau iechyd eraill, byddwn 
yn archwilio’r foeseg ac yn edrych ar y canllawiau. 

Mae llawer o ddirprwyon yn gadael y cwrs hwn gyda barn/safwyntiau newydd ar y pwnc a gyda 
sgiliau newydd a fydd yn eu galluogi nhw a staf eraill i newid hen syniadau. 

Mae trafodaeth yn allweddol i’r cwrs ac mae anghytuno’n digwydd yn aml, ond bydd y dirprwyon 
yn cael gwybodaeth am le i fynd i archwilio hyn ymhellach ac i fyfyrio ar hen gredoau nad ydynt 
yn arfer gorau mwyach. 

Rydym hefyd yn cymryd amser i edrych ar fathau anghyfredin o ddementia a sut y gall methu’r 
arwyddion rwystro diagnosis. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr wedi: 
   •  Archwilio a deall y foeseg gysylltiedig â’r materion cymhleth sy’n berthnasol  
    i ddementia. 

   •  Gwybod o le i ddod o hyd i wybodaeth am amrywiaeth eang o agweddau ar  
    ymarfer cefnogi. 

   •  Deall arfer gorau a chwalu unrhyw gredoau hanesyddol diddefnydd 

   •  Bod ag ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r mathau mwyaf anghyfredin o ddementia. 

Dyddiad:
18 Mai 2022 

Amser: 
9.30yb - 4.00yp 

Hyforddwr:
Patsy Pope -  

All About 
Dementia  
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Cydnerthedd Digidol - Pllant a pobl ifanc 
Nod y sesiwn 2.5 awr  anfurfol yma yw addysgu a meithrin hyder cyfranogwyr ynglŷn â materion 
yn ymwneud â diogelwch ar y rhyngrwyd ac amddifyn plant a phobl ifanc rhag cam-drin ar-lein, 
ac mae’r wybodaeth wedi ei theilwra i anghenion plant ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Dyddiadau:
17 Mai 2022 & 

15 Tachwedd  2022 
Amseroedd: 

10.00yb - 12.30yp 
Trainer: 

Lucy Faithfull 
Foundation /
Stop it Now! 

Deilliannau Dysgu: 
Erbyn diwedd yr hyforddiant, bydd y cyfranogwyr yn deall yn well am:-
  •   Ddefnydd cadarnhaol a negyddol o’r we. 

  •   Sut mae pobl yn defnyddio’r we i gam-drin plant. 

  •  Materion yn ymwneud â pharatoi ar-lein at bwrpas rhyw, secstio, 
    seiber-fwlio ac edrych ar ddelweddau anghyfreithlon o blant. 

  •  Camau ataliol cadarnhaol i’w cymryd i warchod plant rhag camdriniaeth ar-lein. 

  •  Gweithredu ynglŷn â phryderon, rhoi fynonellau gwybodaeth, cymorth neu gyngor.  
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Taliadau Uniongyrchol 
Grymuso mewn Partneriaeth 
Os bydd gofalwr, neu’r person maent yn gofalu amdanynt, wedi’i asesu bod angen cefnogaeth 
arnynt gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae ganddynt hawl i ofyn am daliadau ariannol, yn 
hytrach na chael cymorth wedi’i drefnu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Gelwir y cymorth 
ariannol hwn yn Daliadau Uniongyrchol. 

Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn trafod cyd-destun presennol Taliadau Uniongyrchol 
mewn cysylltiad â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a’r cyfeoedd ar gyfer 
grymuso, meddwl yn greadigol ac arloesedd.  Mae’n gyfe i ganolbwyntio ar hyn sy’n cyfrif i bobl, 
sut y gellir eu cefnogi i gyfawni canlyniadau penodol, a chael atebion i gwestiynau y gallai pobl 
eu gofyn i chi ond eich bod yn cael anhawster eu hateb. 

Canlyniadau Dysgu 
  •   Deall yr egwyddorion sy’n ategu’r taliadau uniongyrchol, gan gynnwys grymuso, 
    dewis a rheolaeth 

  •   Trafod sut y gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i gyfawni canlyniadau  
    llesiant penodol 

   •  Deall deddfwriaeth allweddol 

   •  Trafod y defnydd creadigol ac arloesol o daliadau uniongyrchol 

   •  Trafod sut y gall taliadau uniongyrchol hysbysu eich arfer profesiynol chi 

Dyddiad:
10 Mehefn, 

9 Medi & 
16 Rhagfyr 2022 

Amser: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwr:
Mark Cooper, 

FCC 



34 

Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

Hyforddiant Llinell Amser Lladdiadau Domestig 
Cynigir yr hyforddiant ar-lein hwn gan yr Athro Jane Monckton Smith o Brifysgol Caerloyw. 
Gwnaed ymchwil i gannoedd o achosion o ladd partneriaid agos, drwy gyfweliadau gyda 
theuluoedd a gollodd rhywun, a gweithwyr profesiynol gwarchod y cyhoedd. Drwy ei hastudiaeth, 
a gyhoeddwyd yn y Violence Against Women Journal, gwelodd Dr Jane Monckton Smith,  
Uwch-Ddarlithydd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Caerloyw, fod patrwm tebyg y gellid ei rannu 
yn wyth cam ar wahân. Caif yr ymchwil hwn ei gydnabod fel un amhrisiadwy yn y cyfnod cyn 
lladdiad domestig ac er mwyn gwybod sut i gefnogi dioddefwyr a’u teuluoedd, yn ogystal â tharfu 
a dargyfeirio drwgweithredwyr. 

Mae’r hyforddiant yn cynnwys 5 modiwl 
sydd wedi eu cynllunio i roi dealltwriaeth 
drylwyr i ddefnyddwyr o Linell Amser 8 Cam 
Lladdiadau, a’r fordd y gall y risg a’r bygythiad 
gynyddu mewn perthynas lle mae un yn rheoli, ac arwain at laddiad. 

   •  Mae Modiwl 1 yn gyfwyniad i’r ymchwil sy’n sail i’r hyforddiant. 
   •  Mae Modiwl 2 yn cynnwys rheolaeth orfodol a dilyn partner yn agos. 
   •  Mae Modiwl 3 yn sôn am gamau 1-3 y Llinell Amser. 
   •  Mae Modiwl 4 yn sôn am gamau 4-7 y Llinell Amser. 
   •  Mae Modiwl 5 yn sôn am gam 8 y Llinell Amser. 

Mae rhai modiwlau’n rhyngweithiol ac mae pob un yn cynnwys flmiau byr a recordiwyd gan 
deuluoedd dioddefwyr lladdiad partner agos a gweithwyr profesiynol yn y sector. 

Cysylltwch â WDT i wneud cais. 

Dyddiadau:
Mae’r hyforddiant 

yn un modylaidd felly
gellir ei gwblhau mewn

camau, er mwyn caniatá
i gyfranogwyr gael
mynediad ato pan
fydd ganddynt gyf

 i wneud hynny. 

u
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  •   Egluro efaith dysfagia ar unigolyn a’u hiechyd. 

  •   Difnio’r term ‘allsugno’. 

  •   Gwybod y berthynas rhwng y llwybr treuliad a’r tiwb anadlu.

  •   Difnio’r term ‘allsugno tawel’. 

  •   Egluro beth sy’n achosi tagu.. 

  •   Rhestru arwyddion a symptomau tagu. 

  •   Dangos sut i berformio gwthiadau  
    abdomenol. 

  •   Amlinellu achosion tagu. 

  •   Gwahaniaethu rhwng tagu  
    a thagu difrifol.. 

  •   Gwybod sut i gefnogi pobl  
    gyda dysfagia. 

Ymwybyddiaeth o Ddysfagia 
Cwblheir yr hyforddiant hwn drwy fodiwlau dysgu ar-lein. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn 
cwblhau’r cwrs hwn cysylltwch â WDT am wybodaeth ar sut i ymuno. Dim ond nifer cyfyngedig o 
lefydd hyforddi sydd ar gael. 

Dysfagia yw’r term meddygol am anhawster llyncu. Daw’r gair o’r iaith Roegaidd hynafol: Dys = 
anodd - Phagia = bwyta neu anhawster bwyta. Mae’r cwrs Ymwybyddiaeth o Ddysfagia ar-lein 
yn rhoi dealltwriaeth fanwl o ddysfagia ac yn cyfwyno’r fyrdd gorau o gefnogi pobl sy’n dioddef 
o’r cyfwr. 

Amcanion y cwrs Ymwybyddiaeth o Ddysfagia ar-lein yma yw: 

  •   Rhoi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddysfagia. 

  •   Eich helpu chi i ddeall framwaith y Fenter Ryngwladol ar gyfer Safoni Dietau  
    Dysfagia (IDDSI). 

  •   Eich dysgu chi sut orau i gefnogi a rheoli pobl â dysfagia. 

Ar ôl cwblhau’r cwrs hyforddi Ymwybyddiaeth o Ddysfagia ar-lein hwn bydd y 
dysgwr yn gallu: 
  •   Difnio’r term ‘dysfagia’. 

 

Cysylltwch â: 
WDT am 
fanylion
pellach 
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   •  Deall rolau a chyfrifoldebau o safwynt
    cadw cofnodion ac adrodd. 

   •  Nodi pryd i roi buccal midazolam a  
    deall y weithdrefn ar gyfer rhoi  
    buccal midazolam. 

 

Epilepsi a Meddyginiaeth Achubiaeth 
Dyluniwyd y cwrs hwn i ddarparu gwybodaeth i'r rhai sy'n cefnogi pobl ag epilepsi i ddeall y 
cyfyrau, y factorau risg a sut i asesu pryd y bydd angen meddyginiaeth achub. Mae’r cwrs yn 
trafod cymorth cyntaf ar gyfer epilepsi a phryd y mae’n briodol i roi buccal midazolam. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn:-

   •  Sicrhau gwell gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch epilepsi. 

   •  Gallu difnio epilepsi, y prif fathau o ftiau a’r sbardunau. 

   •  Gwybod sut i gwblhau cymorth cyntaf priodol ar gyfer ft a gofal ar ôl cael ft. 

 

Dyddiadau:
6 Mehefn, 

16 Awst, 14 Hydref, 
6 Rhagfyr, 24 Ionawr, 

21 Mawrth 
2023 

Amseroedd: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwr:
Ymgynghorwyr 
Gofal Personol 

(PCC) 
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  •   Gofal ar ôl trawiad. 

 •   Pwysigrwydd a gwerth cadw cofnodion  
   da wrth gefnogi epilepsi. 

 •   SUDEP 

 
 

 

Epilepsi a Meddyginiaeth Achub ar Gyfer Staf 
Anableddau Dysgu 
Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer staf sy’n gweithio gyda phobl ag anableddau sydd ag epilepsi, 
eu helpu i ddeall y cyfyrau, y factorau risg a sut i asesu pryd y mae angen meddyginiaeth 
achub.  Mae’r cwrs yn cwmpasu gweinyddu midazolam bochol a hefyd cymorth cyntaf ar gyfer 
epilepsi. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y mynychwyr yn gallu: 
  •   Difnio epilepsi. 

  •   Sut i drafod triniaeth pobl ag epilepsi yn y gorfennol. 

  •   Prif achosion a mathau o epilepsi. 

  •   Ysgogwyr trawiadau. 

  •   Nodi’r prif risgiau o gael epilepsi. 

  •   Cymorth cyntaf ar gyfer trawiad. 

  •   Statws epilepcticws (ysgytlyd a heb fod yn ysgytlyd). 

  •   Pryd i fonio 999 (ambiwlans). 

  •   Triniaethau ar gyfer statws epilepcticws a sut maent yn gweithio  
    (e.e. diazepam rhefrol a midazolam bochol). 

  •   Cineteg farmacoleg sylfaenol - y fordd mae cyfuriau’n cael eu hamsugno yn y corf. 

  •   Pryd a sut i weinyddu midazolam geneuol. 

Dyddiad: 
18 Mai, 19 Gorfennaf, 

7 Hydref 2022 
Amser: 

09:3yb - 13:00yp 
Hyforddwr: : 

BCUHB Community 
Learning Disability 

Nurses 
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  •   Yn fwy hunan-ymwybodol. 

 •   Deall yr angen i gadw’n ddiogel  
   wrth weithio ar eu pen eu hunain. 

 
 

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Gwaith 
Cymdeithasol 1: Rheoli Eich Hun ac Ymgysylltu 
â Phlant, Teuluoedd a Gofalwyr 
Mae’r cwrs rhithiol diwrnod llawn hwn ar gyfer staf ar draws y Gwasanaethau Plant i ailedrych 
ar sgiliau cyfathrebu efeithiol. Bydd yn archwilio’r hyn sy’n cael ei ystyried yn ymarfer efeithiol 
a bydd yn edrych ar ymarfer empathig, dilemâu moesegol a gwneud penderfyniadau. Bydd y 
cwrs hefyd yn edrych ar weithio’n efeithiol yn wyneb gwrthwynebiad a chynnig gwybodaeth ar 
strategaethau efeithiol i’w defnyddio gyda phlant, teuluoedd a gofalwyr. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr: 
  •   Yn deall beth yw sgiliau cyfathrebu efeithiol a phriodol. 

  •   Deall beth a olygir gan ‘ymarfer empathig’. 

  •   Deall pwysigrwydd meddwl beirniadol mewn ymarfer. 

  •   Deall sut i weithio’n efeithiol yn wyneb gwrthwynebiad. 

  •   Deall beth yw ymarfer efeithiol. 

  •   Deall yr angen am strategaethau ymgysylltu  
    dibynadwy a beth allai’r rhain fod. 

Dyddiadau:
23 Mai, 11 Hydref

2022 
Amser: 

10.00yb - 3.00yp 
Hyforddwr:
Grifn Care 

Training 
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  •   Yn deall cylch newid Prochaska a DiClemente 
    fel teclyn ar gyfer asesu ac ymyrryd gyda  
    theuluoedd. 

  •   Wedi ail-archwilio sawl theori/ymyrraet 
    gwaith cymdeithasol. 

  •   Deall y framwaith cyfreithiol cysylltiedig â  
    rhannu gwybodaeth yng nghyd-destun  
    Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a  
    Llesiant Cymru 2014. 

  •   Deall sut i ymgymryd ag asesiad yn seiliedig  
    ar wybodaeth a gasglwyd yn unol â  
    Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol  
    a Llesiant (Cymru) 2014. 

   •  Deall sut i gyd-gynhyrchu  
    damcaniaeth, dadansoddi’r  
    wybodaeth a datblygu cynllun  
    gofal a chymorth  
    penodol/mesuradwy cytunedig  
    gan ddefnyddio egwyddorio  
    SMART. 

   •  Bod yn ymwybodol o’r amrywiaeth 
    o declynnau y gellir eu defnyddio i  
    ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth  
    drwy gydol y broses o asesu a newid. 

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Gwaith Cymdeithasol 2: 
Asesu a Dadansoddi 
Mae’r cwrs rhithiol diwrnod llawn hwn ar gyfer staf ar draws y Gwasanaethau Plant sy’n ymgymryd 
ag asesiadau ac yn llunio cynlluniau gofal a chymorth yn eu gwaith gyda phlant, teuluoedd a 
gofalwyr.  Bydd y cwrs yn cefnogi ymarferwyr i ymgymryd ag asesiadau yn seiliedig ar ddadansoddi  
gwybodaeth a gasglwyd a chynhyrchu cynllun gofal a chymorth mesuradwy sy’n canolbwyntio 
ar ganlyniadau. Bydd y cwrs hefyd yn cynnig gwybodaeth am amrywiaeth o declynnau y gellir 
eu defnyddio i ymgysylltu â phlant, teuluoedd a gofalwyr drwy’r broses, yn cynnwys y defnydd o 
wasanaethau eiriolaeth fel sy’n briodol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr: 

Dyddiadau:
15 Mehefn, 

10 Tachwedd  2022 
Amser: 

10.00yb - 3.00yp 
Hyforddwr:
Grifn Care 

Training 
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Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Gwaith Cymdeithasol 3: 
Cofnodi ac Adrodd 
Mae’r cwrs rhithiol diwrnod llawn hwn ar gyfer staf ar draws y Gwasanaethau Plant y mae’n 
ofynnol iddynt gynnal cofnodion cyfredol yn e gwaith gyda phlant, teuluoedd a gofalwyr. Bydd 
y cwrs yn cefnogi ymarferwyr i gynhyrchu cofnodion ac adroddiadau cryno a pherthnasol sy’n 
adlewyrchu dymuniadau, anghenion a phrofadau plant ac yn dangos yn glir pa ran o’r cofnodi 
sy’n arsylwad, faith neu farn. Bydd y cwrs yn cefnogi staf i ddeall sut a phryd i gynnal asesiadau 
risg yn ogystal â sut i lunio cronolegau cynhwysfawr a chywir. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Understand how to undertake risk assessments. 

  •   Deall sut i ymgymryd ag asesiadau risg. 

  •   Deall cronolegau, sut i’w llunio a sut a phryd i’w defnyddio nhw. 

  •   Gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfathrebu ysgrifenedig efeithiol i gefnogi  
    ysgrifennu adroddiadau. 

  •   Dod yn ymwybodol o gamgymeriadau c
    a sut i’w hosgoi. 

  •   Deall a gallu gweithredu egwyddorion  
    arfer da mewn perthynas ag  
    ysgrifennu efeithiol. 

  •   Deall beth a phryd i gofnodi,  
    yn cynnwys mynegi llais y plentyn  
    ‘Beth Sy’n Bwysig i Mi’. 

  •   Deall sut i wahaniaethu rhwng  
    faith a barn a chofnodi safwyntiau  
    a phersbectif sy’n gwrthdaro. 

yfredin wrth ysgrifennu adroddiadau  

Dyddiadau:
20 Medi, 8 Rhagfyr

2022 
Amser: 

10.00yb - 3.00yp 
Hyforddwr:
Grifn Care 

Training 
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Anfurfo Organau Cenhedlu Benywod 
Un awr o sesiynau rhyngweithiol 

Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan BAWSO i archwilio'r arfer o anfurfo organau cenhedlu 
benywod (FGM) yng Nghymru ei fod yn cael ei gynnal, ac mai prin oedd yr ymwybyddiaeth o'i 
efaith. Caif enwaedu benywod ei gydnabod yn fyd-eang a'i gondemnio fel practis sy'n torri 
hawliau dynol sylfaenol. Mae'n weithred greulon sy'n achosi niwed sylweddol yn y tymor hir a'r 
byrdymor. Mae'n gam-drin corforol ac emosiynol ar blant ac felly'n mynd yn groes i Gonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn. 

Sefydlwyd prosiect cymunedol ar iechyd a diogelwch ar gyfer FGM yn ymwneud â'r gymuned yn 
2010 i gefnogi menywod a merched ifanc BME sydd wedi cael neu sydd mewn perygl o anfurfo 
organau cenhedlu benywod. Maent yn gweithio gyda chymunedau sy'n anodd eu cyrraedd 
neu sy'n dueddol o arfer enwaedu benywod. Y nod yw grymuso menywod mewn cymunedau 
sy'n ymarfer i fod yn rhagweithiol wrth godi ymwybyddiaeth o'r efaith niweidiol y mae enwaedu 
benywod yn ei gael ar fywydau'r rhai y mae'n efeithio arnynt. 

 By the end of the course participants will: 
  •  Codi ymwybyddiaeth a chynyddu derbynnedd ymhlith cymunedau sy'n ymarfer am  
    gyfraith y DU a pheryglon iechyd a seicolegol enwaedu benywod. 
  •  Cynyddu hyder menywod, dynion a phobl ifanc o fewn cymunedau sy'n ymarfer i  
    wrthod y weithdrefn fel rhan o'u hunaniaeth. 
  •  Cynyddu sgiliau a gallu o fewn cymunedau ymarfer i ddylanwadu ar unigolion,  
    grwpiau ac asiantaethau statudol.  
  •  Cryfau llais menywod a chymunedau i siarad yn erbyn enwaedu benywod. 
  •  Gwella cydlynu gweithgareddau ymysg grwpiau  
    gwirfoddol a chymunedol ac asiantaethau  
    statudol sy'n gweithio ar y mater hwn. 

Dyddiad:
7 Gorfennaf 2022 

Amseroedd: 
10.00yb - 11.00yb 

Hyforddwr:
BAWSO 
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Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Bwyd 
(Heb ei Achredu) 
Mae’r cwrs ar-lein hanner diwrnod hwn a gaif ei ddarparu drwy Zoom wedi ei anelu at staf mewn 
lleoliadau gofal cymdeithasol sy'n ymgymryd â gweithgareddau paratoi bwyd ysgafn. Mae hwn 
yn gwrs nad yw wedi ei achredu sy'n cynnig peth ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelwch bwyd. 

Dyddiadau:
11 Mai, 12 Gorfennaf, 

8 Medi, 18 Hydref, 
5 Rhagfyr, 

9 Chwefror 2023 
Amseroedd: 

Mae amseroedd yn
amrywio rhwng cyrsiau 

Hyforddwr:
Groundwork 
North Wales 

Canlyniadau dysgu 
  •   Deall sut y gall unigolion gymryd cyfrifoldeb personol dros ddiogelwch bwyd. 

  •   Deall pwysigrwydd cadw eu hunain yn lân a phwysigrwydd glanweithdra. 

  •   Deall pwysigrwydd cadw’r ardaloedd gweithio yn lân. 

  •   Deall pwysigrwydd cadw bwyd yn ddiogel. 
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Hylendid Bwyd (Tystysgrif Lefel 2) 
Bwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer rhai sy'n ymdrin â bwyd mewn lleoliadau gofal cymdeithasol 
sy’n paratoi ac yn trin bwyd risg uchel agored (heb ei lapio). Rhai o’r testunau a drafodwyd yw 
peryglon a rheolaethau, rheoli diogelwch bwyd a rheoli tymheredd, rheoli gwenwyn bwyd, 
hylendid personol, glanhau a diheintio, plâu bwyd, a rôl y sawl sy'n trin bwyd wrth gadw bwyd yn 
ddiogel. 

Canlyniadau Dysgu 
  •   Deddfwriaeth allweddol ar gyfer hylendid bwyd. 

  •   Prif egwyddorion, arferion a gweithdrefnau diogelwch bwyd. 

  •   Rôl a chyfrifoldebau cyfogwyr a gweithwyr am ddiogelwch bwyd. 

  •   Pwysigrwydd cyfwyno mesur diogelwch bwyd. 

  •   Gall peryglon diogelwch bwyd godi wrth baratoi, gweini, clirio a storio bwyd a diod. 

  •   Rhesymau dros gadw arwynebau, cyfarpar ac ofer yn lân wrth baratoi bwyd. 

  •   Pryd y dylid defnyddio cyfarpar diogelu personol. 

  •   Storio bwyd a diod yn ddiogel. 

  •   Gwaredu gwastraf bwyd yn ddiogel. 

Dyddiadau:
9 Mehefn, 23 Medi, 

10 Tachwedd, 
27 Ionawr 2023, 

16 Mawrth 
Amseroedd: 

9.30yb - 16.00yp 
Hyforddwr:

Groundwork 
North Wales 
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Priodasau Dan Orfod Trais ar Sail Anrhydedd 
Cynyddu hyder menywod, dynion a phobl ifanc o fewn cymunedau sy'n ymarfer i wrthod y 
weithdrefn fel rhan o'u hunaniaeth. 

"Rhaid ymrwymo i briodi yn unig gyda chydsyniad rhydd a llawn y priod sy'n bwriadu" (datganiad 
cyfredinol o hawliau dynol Erthygl 16 (2). 

Cryfau llais menywod a chymunedau i siarad yn erbyn enwaedu benywod. Mae priodas dan 
orfod (FM) yn wahanol iawn i briodas wedi'i threfnu. Mewn priodas dan orfod, gwneir rhywun 
i briodi yn erbyn eu ewyllys a heb eu caniatâd. Mae'n briodas lle nad yw'r naill briod neu'r llall 
yn cydsynio, neu lle nad yw'r gallu ganddynt i gydsynio a phwysau yn gysylltiedig. Gall hyn 
gynnwys bod yn gorforol, yn rhywiol, yn seicolegol, yn ariannol ac yn emosiynol. 

Cydnabyddir priodas dan orfod yn y DU fel math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig/ 
plant a cham-drin hawliau dynol yn ddifrifol. 

Dyddiad:
4 Gorfennaf 2022 

Amser: 
I'w Gadarnhau 

Hyforddwr:
BAWSO 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd y cyfranogwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn:-
  •    Deall y gwahaniaeth rhwng priodas wedi'i threfnu a phriodas dan orfod. 

  •   Deall cysyniad IZZAT (Anrhydedd). 
  •    Byddwch yn ymwybodol o'r cymhellion y tu ôl i FM. 
  •    Cydnabod yr arwyddion rhybuddio y mae dioddefwyr FM yn eu harddangos. 
  •   Bod yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth i ddioddefwyr FM. 
  •   Meddu ar wybodaeth am bethau i'w hystyried wrth gefnogi dioddefwr FM. 
  •   Deall pa gamau i'w cymryd i helpu'r dioddefwr. 
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  •   Teimlo’n hyderus i ofyn cwestiynau am 
    gamblo problemus ac atgyfeirio  
    pobl am gymorth. 

Ymwybyddiaeth o Gamblo Rhaglen Merched 
Mae’r gweithdy ar-lein rhyngweithiol hwn yn archwilio’r niwed a  achosir i ferched oherwydd 
gamblo problemus a llwybrau at gefnogaeth a thriniaeth. Nod y gweithdy hwn yw helpu i wneud 
gamblo problemus yn haws i’w adnabod gan ymarferwyr sy’n gweithio gyda merched mewn 
gwasanaethau generig a gwasanaethau rhyw benodol. 

Mae modd cuddio niwed cysylltiedig â gamblo ac efallai na fydd arwyddion fel dyled, iselder a 
gor-bryder yn awgrymu’n uniongyrchol mai gamblo sydd wrth eu gwraidd.  O’r bobl sy’n fonio’r 
Llinell Gamblo Genedlaethol merched yw 80% o’r rhai y mae gamblo rhywun arall yn efeithio 
arnynt ac 20% o’r rhai sydd â phroblemau gamblo eu hunain, Mae niferoedd  merched sydd â 
phroblem gamblo yn cynyddu ddwywaith mor gyfym â niferoedd dynion. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn:-
  •   Understand what problem gambling is. 

  •   Deall beth yw gamblo problemus. 

  •   Gallu adnabod y factorau risg sy’n gallu arwain at gamblo problemus a’r efaith 
    y gall hyn ei gael ar bobl. 

  •   Gallu adnabod arwyddion a dangosyddion  
    gamblo problemus. 

Dyddiedig:
30 Mehefn 2022 

Amser: 
10.00yb - 2.00yp 

Hyforddwr:
Linda Jones -

GamCare 
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GDPR a Diogelu Data 
Mae’r gweithdy 2 awr o hyd hwn yn cyfwyno gofynion allweddol GDPR (Rheoliad Diogelu Data 
Cyfredinol) a Deddf Diogelu Data yn arbennig mewn perthynas â phrosesu Data personol. Mae’n 
amlinellu egwyddorion Diogelu Data, yn egluro beth yw Diogelu Data, pam ei fod yn bwysig, ac 
yn trafod sut mae hyn yn berthnasol i waith ar draws y sector gofal cymdeithasol. 

Bydd Cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth glir o: 

 •   Agweddau allweddol o Reoliad Diogelu Data Cyfredinol (GDPR) a  
   Deddf Diogelu Data 2018. 

 •   Beth yw data personol a sensitif, a pham ei fod yn bwysig. 

 •   Hawliau unigolion o ran GDPR a Diogelu Data. 

 •   Egwyddorion Diogelu Data. 

 •   Amodau Cyfreithiol ar gyfer prosesu (rhannu gwybodaeth). 

 •   Difrifoldeb digwyddiadau ac achosion o dorri rheolau diogelu data. 

DS: Ers mis Mehefn 2017, mae hyforddiant Diogelu Data wedi bod yn orfodol ar gyfer holl staf 
y Gwasanaethau Cymdeithasol. Dylai hyforddiant gloywi Diogelu Data fod ar-lein drwy Infonet 
bob 2 fynedd. 

Dyddiadau:
 9 Mehefn, 

19 Gorfennaf, 
7 Medi, 12 Hydref, 

26 Tachwedd, 11 Ionawr, 
2 Mawrth 2023 

Amseroedd: 
Amseroedd Gwahanol 

Rhyng cyrsia 
Hyforddwr:

Claire Edwards 
& Lesley Parry 

WDT 
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Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch 
Caif y sesiwn 90 munud ei chyfwyno ar-lein ac mae’n cynnig ymwybyddiaeth gyfredinol o iechyd 
a diogelwch, gan roi egwyddorion sylfaenol Cyfraith Iechyd a Diogelwch. 

Mae pawb angen gwybod sut i weithio’n ddiogel heb risg i iechyd. Mae’n bwysig gwybod am y polisi 
iechyd a diogelwch, trefniadau ar gyfer ei weithredu a rhan pob unigolyn wrth greu amgylchedd 
saf ac iach. Mae’r deddfau a drafodir yn cynnwys RIDDOR, Codi a Symud yn Gorforol, Cyfarpar 
Sgrin Arddangos, Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith, Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd, 
Gweithio ar Uchder, a Thân. 

This course is for Flintshire County Council staf only. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd yr hyforddiant, bydd gan y cyfranogwyr well dealltwriaeth: 
  •   Sut i adnabod cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn y gweithle. 

  •   Egluro sut mae Cyngor Sir y Ffint yn rheoli iechyd a diogelwch yn y gweithle 

  •   Nodi rhai peryglon cyfredin yn y gweithle 

  •   Helpu Rheolwyr a staf i gyfawni eu gofynion. 

Dyddiadau: 
TBC 

Amseroedd:
 Amrywiol 

Hyforddwr: 
Jonathan Breeze, 

Cynghorydd Iechyd
a Diogelwch
Corforaethol 
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Cwrs Iechyd a Lles 
Nod y cwrs hwn yw cefnogi Gweithwyr Gofal i ddeall anghenion unigolion yn eu gofal o’u corun 
i’w sawdl. Mae cysylltiad agos rhwng y cwrs hwn ag unedau o fewn y cymwysterau newydd ac 
mae canlyniadau clir fel y manylir uchod. 

Bydd Cyfranogwyr yn datblygu dysg a dealltwriaeth ynghylch: 

1.  Gofal iechyd y geg 
 •   Y term ‘iechyd y geg’ – dau derm Saesneg sef ‘oral health care’ a ‘mouth care’. 

 •   Polisi cenedlaethol a chanllawiau ymarfer ar ofal iechyd y geg. 

 •   Problemau cyfredin yn y geg a phroblemau deintyddol ymhlith pobl hŷn ac unigolion  
   eraill sydd angen gofal a chymorth. 

 •   Rhesymau pam fod iechyd y geg yn bwysig. 

 •   Efeithiau posibl gofal iechyd y geg ar iechyd, lles, hunan-barch ac urddas. 

 •   Cysylltiadau rhwng iechyd y geg a maetheg. 

 •   Gweithwyr profesiynol a allai helpu gyda gofal iechyd y geg. 

2.  Deiet, maetheg a hydradu 
 •   The terms ‘nutrition’ and ‘hydration’. 

 •   Y termau ‘maetheg’ a ‘hydradu’. 

 •   Egwyddorion diet cytbwys a hydradu da, ac argymhellion y llywodraeth ar gyfer  
   deiet a hydradu cytbwys. 

 •   Cynlluniau cenedlaethol a lleol sy’n cefnogi maetheg a hydradu. 

 •   Pwysigrwydd deiet cytbwys ar gyfer iechyd a lles optimwm unigolion. 

 •   Ffactorau sy’n gallu efeithio ar faetheg a hydradu. 

 •   Arwyddion difyg maethiad. 

3.  Gofal traed 
 •   The important of foot care for individuals. 

 •   Pwysigrwydd gofal traed i unigolion. 

 •   Cyfyrau cyfredin sy'n gallu achosi problemau gyda’r traed. 

 •   Arwyddion abnormalrwydd ar y traed a’r bodiau. 

 •   Efaith bosibl cyfyrau bwyd ac abnormalrwydd ar iechyd a lles unigolion. 

 •   Gweithwyr profesiynol a allai helpu gyda gofal traed. 
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4.  Gofal am rannau o’r corf y rhoddir pwysau arnynt 
  •   Y termau ‘gofal am rannau o’r corf y rhoddir pwysau arnynt’, ‘difrod rhoi pwysau’ 
    a ‘briwiau pwyso’. 
  •   Deddfwriaeth a chanllawiau cenedlaethol ynghylch difrod rhoi pwysau. 
  •   Ffactorau sy’n achosi methiant croen a difrod yn sgil rhoi pwysau. 
  •   Camau datblygu briwiau pwyso. 
  •   Rhannau o’r corf yr efeithir yn aml arnynt yn sgil difrod rhoi pwysau. 

5.  Gofal personol a rheoli ymataliaeth 
 •   Y term ‘gofal personol’. 
 •   Dulliau o ddarganfod gydag unigolyn eu dewisiadau o safwynt sut maen nhw’n  
   cael eu cefnogi gyda’u gofal personol. 
 •   Dulliau o ddiogelu preifatrwydd ac urddas unigolyn pan maen nhw’n cael eu cefnogi  
   gyda’u gofal personol. 
 •   Y term ‘ymataliaeth’. 
 •   Ffactorau a allai gyfrannu at anawsterau gydag ymataliaeth. 
 •   Ffyrdd y gall anawsterau gyda ymataliaeth efeithio ar hunan barch, iechyd,  
   lles unigolyn a gweithgareddau o ddydd i ddydd. 
 •   Sut y gallai credoau, fafriaeth rywiol a gwerthoedd unigolyn efeithio ar reolaet  
   o’u hymataliaeth. 
 •   Cymhorthion a chyfarpar sy’n gallu cefnogi rheolaeth ymataliaeth. 
 •   Gweithwyr profesiynol a allai helpu gyda rheoli ymataliaeth. 
 •   Ffyrdd o gefnogi unigolion gyda’u gofal personol ac / neu reoli ymataliaeth mewn 
   modd sy’n diogelu’r unigolyn a’r gweithiwr sy’n eu cefnogi nhw. 

6.  Rolau a chyfrifoldebau o ran y cysylltiad rhwng iechyd a lles annigono  
 a diogelu. 

7.  Deall rolau a chyfrifoldebau o  
 safwynt cadw cofnodion clir. Dyddiadau: 

17 Mai, 
11 Gorfennaf 2022. 

Further dates to 
be confrmed. 
Amseroedd: 

9.30yb - 16.30yp 
Hyforddwr: 

Personal Care  
Consultants / 

S & S Care 
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Celcio 
Dewis a Rheolaeth 
Mae’r hyforddiant hanner diwrnod ar-lein hwn wedi’i ddylunio i fod yn sesiwn addysgol, 
rhyngweithiol a grymusol sydd â’r nod o ddylanwadu’n gadarnhaol ar waith cyfranogwyr gyda’u 
cleientiaid a gwella’r canlyniadau i bobl sy’n celcio yn ogystal â’r gweithwyr profesiynol ac eraill 
sy’n ymgysylltu â nhw. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn ynl:-

  •   Understand hoarding disorder. 
  •   Deall anhwylder celcio 
  •   Wedi gwneud gwaith astudiaeth achos  (o’r dechrau i’r diwedd) 
  •   Yn deall Asesiadau Risg 
  •   Wedi cael trosolwg o ymgysylltiad cadarnhaol 
  •   Yn ymwybodol o ddeddfwriaeth yn cynnwys Diogelu a Deddf Gofal 
    Cymdeithasol 2014 
  •   Cefnogi pobl ag anhwylder celcio drwy gydol y berthynas a defnyddio  
    cyfweld ysgogol. 
  •   Dysgu technegau i herio cafael cymhellol a methiant i gael gwared ar bethau. 
  •   Bod â gwell dealltwriaeth o bolisi a theclynnau ymarfer 

Dyddiad:
28 Mehefn 2022 

Amser: 
10.00yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
Hoarding UK 
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Cyfwyniad i Gymorth Tai ac Atal Digartrefedd 
Mae’r hyforddiant hwn wedi ei anelu at weithwyr profesiynol sy’n gweithio gyda phobl a all brof 
problemau yn ymwneud â thai a sydd angen cyngor a chymorth i ddatrys problem yn ymwneud 
â thai. Fe all y problemau yn ymwneud â thai fod yn broblemau lefel isel fel tai sydd angen eu 
hatgyweirio ac ôl-ddyledion rhent, i risgiau lefel uchel fel y bygythiad o achos llys, y perygl o 
ddigartrefedd neu fygythiadau o drais yn y cartref. 

Fe fydd yr hyforddiant yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i'r rhai sy’n mynychu o’r farchnad dai leol 
yn Sir y Ffint a bydd yn tafu goleuni ar y pwysau a wynebir yn lleol o fewn y sector rhentu 
preifat a’r stoc dai cymdeithasol. Bydd y rhai sy’n mynychu hefyd yn meithrin dealltwriaeth o ba 
wasanaethau cymorth tai sydd ar gael a beth fyddai’r fordd orau o helpu eu cleientiaid i gael at 
y gwasanaethau cymorth hyn. 

Mae digartrefedd ar gynnydd a bydd materion tai yn sicr yn cynyddu yn sgil pandemig iechyd 
covid. Ond mae yna amrediad eang o wasanaethau ar gael i helpu pobl a chanolbwyntir yn 
helaeth ar gynnig ymyriadau cynnar a gweithgareddau ataliol i atal y problemau rhag cynyddu. 

Pan fo digartrefedd yn digwydd mae’r Cyngor a’i bartneriaid wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn 
rhywbeth prin, byr ac na fydd yn digwydd eto. Fe fydd y cwrs yn darparu trosolwg cryno o Ddeddf 
Tai Cymru 2014 a’r prif ddyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth digartrefedd. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd yr hyforddiant bydd y cyfranogwyr: 
     • Wedi cael cipolwg ar y pwysau a'r heriau yn lleol yn 
   Sir y Ffint yn ymwneud â thai a digartrefedd. 

• Yn meddu ar well dealltwriaeth o'r amrediad eang 
o ddewisiadau o ran tai a'r gwasanaethau cymorth 

sydd ar gael i bobl sydd ag angen o ran tai. 
• Yn meithrin dealltwriaeth sylfaenol o’r Polisi 
Dyrannu Cyfredin a sut y caif tai cymdeithasol 
ei faenoriaethu yn Sir y Ffint. 

•Yn meddu ar well dealltwriaeth o 

a’r gwasanaethau a’r 
cymorth a gynigir o dan 

Ddeddf Tai Cymru 2014. 
• Yn gallu cyfeirio pobl 
at wasanaethau drwy'r 
llwybrau priodol 
a bod â dealltwriaeth 
o ba wybodaeth sydd 

ei hangen a pham. 

egwyddorion atal digartrefedd 

Dyddiad:
25 May 
Amser: 

10:00yb - 13:00yp 
Hyforddwyr:
Martin Cooil -
FCC Housing 
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Cyfwyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 
Adolygiad o nodweddion allweddol y Ddeddf, y cyfrifoldebau sydd wedi’u creu yn ei sgil, a sut y 
dylai fod yn siapio’r fordd yr ydym yn meddwl am ein gwaith.  Gweithdy ar gyfer staf newydd ac 
unrhyw un sydd angen eu hatgofa o’i helfennau sylfaenol. 

Canlyniadau dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Egwyddorion a gwerthoedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

  •   Sut mae’r egwyddorion yn ategu arferion. 

  •   Codau ymddygiad ac arfer profesiynol. 

  •   Y Cynnig Gweithredol. 

Dyddiad: 
12 Mai, 

21 Gorfennaf, 4 Hydref,  
17 Ionawr 2023 

Amseroedd: 
Amseroedd yn amrywio 

Hyforddwr: 
Claire Edwards 

Workforce  
Development 

staf 
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Profadau Bywyd - Rôl y Gofalwr Maeth 
Nod y cwrs hanner diwrnod hwn yw i roi ymwybyddiaeth i Ofalwyr Maeth o’r hyn a olygir gan 
Gofnodi Profadau Bywyd a’i bwysigrwydd yn nhaith y plentyn. 

Mae’n archwilio efaith profadau trawmatig ar gof ac yn helpu Gofalwyr i ganfod fyrdd o helpu'r 
plentyn i gasglu atgofon presennol i newid y cydbwysedd. 

Fe fydd yn cefnogi Gofalwyr i reoli’r sgyrsiau anodd y mae Cofnodi Profadau Bywyd weithiau’n 
ei greu i blant a phobl ifanc a bydd yn archwilio eu hemosiynau a’u teimladau eu hunain yn 
ymwneud â chael y sgyrsiau hyn. 

Yn olaf fe fydd yn dangos i Ofalwyr Maeth y rôl bwysig sydd ganddynt i’w chyfawni ochr yn ochr 
â gweithwyr profesiynol eraill a’r plentyn i’w helpu i ddod â darnau coll y jig-so ynghyd wrth 
Gofnodi Profadau Bywyd y Plentyn sy’n Derbyn Gofal. 

Canlyniadau dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Described what Life Story Work is and why do we undertake life story work. 

  •   Disgrifo beth yw’r gwaith o Gofnodi Profadau Bywyd a pham rydym yn ymgymryd  
    â hyn. 

  •   Meddu ar well ymwybyddiaeth o brofadau nifer o blant y tarfwyd ar eu bywydau  
    cyn iddynt dderbyn gofal. 

  •   Archwilio'r rôl bwysig y gall Gofalwyr Maeth ei chyfawni yn y broses o  
    Gofnodi Profadau Bywyd. 

  •   Archwilio syniadau ar gyfer cynnwys eitemau cofadwy y broses  
    Cofnodi Profadau Bywyd. 

Dyddiadau:
17 Ionawr 2023 

Amseroedd: 
9.45yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
Karina Turner - 

 Turning Corners 
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Hyforddiant Gweithwyr Unigol 
Cynlluniwyd y cwrs hwn ar Weithwyr Unigol i helpu cyfogeion a rheolwyr ddeall eu cyfrifoldebau 
o ran gweithwyr unigol. Mae’n bwydo i mewn i’r asesiadau risg gweithwyr unigol y mae rheolwyr 
a staf yn eu cwblhau, er mwyn cadw’n ddiogel yn y gwaith.  Dewch ag enghreiftiau o unrhyw 
asesiadau risg gweithwyr unigol yr ydych yn eu defnyddio yn awr. 

This course is for Flintshire County Council staf only. 

Canlyniadau Dysgu 
Ar ôl cwblhau’r hyforddiant, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn deall:-
  •   Beth mae’r Gyfraith a’r Safonau Corforaethol 
    yn ei ddweud. 

  •   Cyfrifoldebau Rheolwyr a Chyfogeion. 

  •   Asesiadau Risg Gweithwyr Unigol. 

  •   Ymwybyddiaeth Diogelwch Personol. 

Date: 
TBC 
Time: 

10.00yb - 12.00yp 
Trainer: 

Jonathan Breeze, 
Flintshire County

Council 
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  •   Mathau cyfredin o feddyginiaeth a’u defnyddiau. 
  •   Deddfwriaeth allweddol yn ymwneud â  
    rhoi meddyginiaeth. 

  •   Gwahanol baratoadau o feddyginiaeth. 

  •   Gwahanol fyrdd ar gyfer meddyginiaeth. 

  •   Deunyddiau, ofer a chymhorthion sy’n cael  
    eu defnyddio i gefnogi unigolion  
    gyda’u meddyginiaeth. 

  •   Newidiadau yn yr unigolyn a  
    allai ddangos adwaith  
    niweidiol i’w meddyginiaeth. 

  •   Camau y dylid eu cymryd pan  
    fod arwyddion neu  
    ddangosyddion fod yna adwaith  
    niweidiol i feddyginiaeth. 

  •   Derbyn, storio a gwaredu cyfenwadau  
    meddyginiaeth yn ddiogel. 

Cefnogi’r defnydd o feddyginiaeth 
gan gynnwys:-
  •   cyfranogiad gweithredol unigolion wrth  
    gynorthwyo i ddefnyddio meddyginiaeth. 
  •   y defnydd cywir o feddyginiaeth. 
  •   camau i’w cymryd os oes unrhyw  
    anghysonderau, cyfarwyddiadau croes,  
    meddyginiaethau coll neu wedi’u difetha,  
    materion gydag unigolyn yn gwrthod cymryd  
    meddyginiaeth presgripsiwn. 
  •   Rolau a chyfrifoldebau o ran cadw cofnodion 
    ac adrodd a chysylltiadau rhwng rhoi  
    meddyginiaeth yn anghywir a diogelu. 

Meddyginiaeth -
Cefnogi’r Defnydd o Feddyginiaeth Mewn 
Lleoliadau Gofal Cymdeithasol 
Mae’r cwrs yn trafod materion yn ymwneud â chael staf gofal cymdeithasol sy’n darparu  
gofal uniongyrchol i drafod meddyginiaeth yn ddiogel. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd Cyfranogwyr yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o:-

Dyddiadau:
12 Ionawr,  

10 Chwefror, 
9 Mawrth 

2023 

Dyddiadau:
17 Mehefn,  

18 Gorfenaw, 
11 Awst, 9 Medi, 

14 Hydref, 
18 Tachwedd, 

16 Rhagfyr
2022 

Amseroedd: 
9.30yb - 
4.30yp 

Hyforddwr: 
Talking Life 

Ltd. 
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Y Ddeddf Galluoedd Meddyliol
ar Gyfer Gwasanaethau Darparu 
Mae’r cwrs hwn ar gyfer staf gofal uniongyrchol yn gyfwyniad i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol 
(MCA).  Mae’n trafod egwyddorion y Ddeddf, a’i berthnasedd ar gyfer darparu gofal preswyl a 
chartref da.  Bydd y cwrs yn rhoi trosolwg o’r rhagofalon cyfreithiol, i bobl â difyg galluedd, mewn 
lleoliadau cymunedol a phreswyl.  Bydd yn edrych ar rôl y Llys Gwarchod a bydd y cyfranogwyr 
yn dysgu sut i adnabod ac ymateb i unrhyw bryderon diogelu. 

Canlyniadau dysgu 
Bydd y cyfranogwyr yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o: 
  •   Cefndir a chynnwys y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

  •   Pum Egwyddor Allweddol MCA. 

  •   Pwy sy’n cael eu cwmpasu gan y Ddeddf. 

  •   Defnyddio MCA i ddarparu dewis a sicrhau’r annibyniaeth fwyaf. 

  •   Cyfrifoldebau a rhagofalon o dan MCA. 

Dyddiad:
10 Hydref 2022,
16 Ionawr 2023 

Amseroedd: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwr:
Issy Hart -

Training with 
Hart 
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Mental Y Deddf Galluedd Meddyliol                                      
a Phlant a Phobl Ifanc 
Bydd yr hyforddiant hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth gyfredinol I gyfranogwyr o sut 
y mae’r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn berthnasol i’w gwaith gyda phlant, teuluoedd neu bobl 
ifanc. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr wedi: 
  •   Dysgu’r gwahaniaeth rhwng y Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005)  
    a’r Ddeddf Plant (1989) a lle mae’r ddwy ddeddf yn gorgyfwrdd. 
  •   Datgan beth yw’r newidiadau i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r  Trefniadau Diogelu 
    wrth Amddifadu o Ryddid a beth mae hyn yn ei olygu i blant a phobl ifanc. 
  •   Adnabod y Cod Ymarfer yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut y mae hyn yn  
    cefnogi gweithrediad y Ddeddf. 
  •   Datgan egwyddorion craidd y Ddeddf Galluedd Meddyliol a beth y mae hyn yn ei  
    olygu’n ymarferol wrth weithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc. 
  •   Rhestru sut y gall plant a phobl ifanc brof difyg galluedd 
  •   Adnabod y cyswllt rhwng y Ddeddf Galluedd Meddyliol, Cymwyseddau Gillick   
    a Chanllawiau Fraser. 

•   Edrych ar sut y cwblheir asesiad  
  o alluedd a beth yw camau’r asesiad. 
•   Adnabod a thrafod y berthynas rhwng
  gwneud penderfyniadau, galluedd  
  a chydsyniad. 
•   Trafod arfer gorau o ran cofnodi’r 
  asesiad a rhoi gwybod i eraill. 

 

Dyddiad:
23 Mawrth 2023 

Amser: 
9.45yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
Karina Turner -  

Turning Courners 
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Iechyd Meddwl -
Rheoli Gorbryder 
Mae’r sesiwn ar-lein 3 awr hwn wedi ei ddatblygu i gefnogi staf sy'n gweithio ar draws y maes 
gofal cymdeithasol er mwyn iddynt allu adnabod arwyddion o orbryder ynddynt eu hunain ac 
eraill a meddu ar ymwybyddiaeth yn ymwneud â sut i reoli hyn. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn gwybod:-
  •   What is anxiety. 

  •   Beth yw gorbryder. 

  •   Pa efeithiau y gall gorbryder ei gael ar ein cyrf. 

  •   Beth all achosi gorbryder. 

  •   Pa efaith y gall gorbryder ei gael ar ein bywydau. 

  •   Y stigma posibl o fod â gorbryder. 

  •   Dulliau o reoli unrhyw stigma o’r fath. 

  •   Ffactorau risg iechyd meddwl posi

•   Arwyddion rhybudd cynnar. 

•   Sut i ddechrau sgwrs. 

•   Ymagwedd nad yw’n feirniadol. 

•   Gwybod sut i ddarparu cyngor a  
  chefnogaeth ymarferol i rywun  
  sy’n dangos arwyddion o  
  orbryder. 

bl yn ymwneud â gorbryder. 

Dyddiadau:
19 Mai, 

1 Rhagfyr 2022          
Time: 

09:30yb - 12:30yp 
Hyforddwr:
Dave Ash -

JDS Training 

      

Pwy ddylai
fynychu? 

Yr holl 
weithlu gofal
cymdeithasol 
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Iechyd Meddwl - Ymwybyddiaeth o Reoli Straen 
Mae’r sesiwn ar-lein 3 awr hwn wedi ei ddatblygu i gefnogi staf sy'n gweithio ar draws y maes 
gofal cymdeithasol er mwyn iddynt allu adnabod arwyddion o straen ynddynt eu hunain ac eraill 
a meddu ar ymwybyddiaeth yn ymwneud â sut i ymdrin â hyn. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn gwybod:-
  •   Beth yw straen. 

  •   Pa efeithiau y gall straen ei gael ar ein cyrf. 

  •   Beth all achosi straen. 

  •   Pa efaith y gall straen ei gael ar ein bywydau. 

  •   Y stigma posibl o fod â straen. 

  •   Dulliau o reoli unrhyw stigma o’r fath. 

  •   Ffactorau risg iechyd meddwl posibl yn ymwneud â straen. 

  •   Arwyddion rhybudd cynnar. 

  •   Sut i ddechrau sgwrs. 

  •   Ymagwedd nad yw’n feirniadol. 

  •   Gwybod sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i rywun sy’n  
    dangos arwyddion o straen. 

Dyddiadau:
20 Mai, 

2 Rhagfyr 2022 
Amser: 

09:30yb - 12:30yp 
Hyforddwr:
Dave Ash -

JDS training Pwy ddylai
fynychu? 

Yr holl 
weithlu gofal
cymdeithasol 
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  •  Bod yn ymwybodol o wahanol ddibenion y Ddeddf  
    Iechyd Meddwl a'r Ddeddf Galluedd Meddyliol 
    a datblygu dealltwriaeth gyfredinol o sut i  
    ddewi rhyngddynt a/neu ddefnyddio’r 
    ddwy gyda’i gilydd yn gyfreithlon. 

  •  Datblygu trosolwg clir o bwerau a  
    chyfrifoldebau gofal yn y gymuned  
    ar gyfer y rhai sy’n destun y Ddeddf  
    Iechyd Meddwl, gan gynnwys  
    Ymagwedd Rhaglen Gofal, adran 117,  
    Gwarcheidiaeth a Gorchmynion  
    Triniaeth Gymunedol. 

  •  Deall rôl y Gweithiwr Iechyd Meddwl  
    Profesiynol Cymeradwy. 

  •  Bod yn ymwybodol o faterion  
    ymarfer perthnasol a lle i ganfod  
    gwybodaeth bellach ar gyfer  
    eich datblygiad profesiyno  
    eich hun. 

Y Ddeddf Iechyd Meddwl a Rôl y Gweithiwr Iechyd 
Meddwl Profesiynol Cymeradwy 
Prif nod y cwrs hwn yw i ddatblygu a hybu gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr nad ydynt yn 
arbenigwyr mewn perthynas â phwerau a chyfrifoldebau'r Ddeddf Iechyd Meddwl. Mae deall y 
brif ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r Ddeddf Iechyd Meddwl, yn ogystal â’r swyddogaethau a’r 
pwerau a gaif eu cynnwys ym mhrif adrannau’r Ddeddf Iechyd Meddwl, yn elfennau allweddol. 
Mae’r cwrs hefyd yn helpu ymarferwyr i ddeall rôl y Gweithiwr Iechyd Meddwl Profesiynol 
Cymeradwy. 

Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn : 
  •  Ymwybodol o'r brif ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r Ddeddf Iechyd Meddwl a lle  
    i ganfod gwybodaeth allweddol. 

  •   Deall y swyddogaethau a’r pwerau a gaif eu cynnwys ym mhrif adrannau'r  
    Ddeddf Iechyd Meddwl, gan gynnwys y rhai sy'n berthnasol i gael mynediad,  
    pwerau dal brys, cadw a thrin. 

Dyddiad:
26 Medi 2022 

Amser: 
9.30yb - 4.00yp 

Hyforddwr:
Talking Life Ltd. 
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Caethwasiaeth fodern a masnachu pobl 
Mae’r gweithdy ar-lein dwy awr hwn yn rhoi cyfwyniad i, a throsolwg o gaethwasiaeth fodern a 
masnachu pobl. Mae Haven of Light yn sefydliad gwirfoddol wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru.   

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y gweithdy bydd y cyfranogwyr yn deall: 
  •   Y feithiau am gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl. 

  •   Y fframwaith gyfreithiol a pholisïau rhyngwladol. 
  •   Masnachu a smyglo pobl - factorau sy’n gwneud pobl yn agored i niwed. 
  •   Y Fframwaith 4 Elfen: Paratoi, diogelu, ymlid ac atal  (4Ps). 
  •   Y broses atgyfeirio yn y DU. 
  •   Cyfrifoldebau o ran delio ag aelodau o’n cymunedau sy’n achosi pryder 
    oherwydd eu bod mewn perygl posib o gael, neu wedi cael eu hecsbloetio 

Dyddiad:
25 Mai 2022 
Amseroedd: 

10.00yb - 12.00yp 
Hyforddwr:
Ali Ussery,  

Haven of Light 
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Cyfweld Ysgogol a Hyforddiant Ymyrraeth 
Sy’n Canolbwyntio ar Atebion 
Nod y cwrs undydd ar-lein hwn yw cyfwyno egwyddorion ac ymarfer Cyfweld Ysgogol a Therapi 
sy’n Canolbwyntio ar Atebion ac archwilio’u defnydd yn y gwasanaethau cymdeithasol. 

Bydd deunydd i’w ddarllen cyn y cwrs fel rhan o’r sesiwn hon a chyfeoedd yn ystod y dydd i roi 
eich gwybodaeth ar waith. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
   •  Deall yr egwyddorion a’r strategaethau a ddefnyddir mewn cyfweld ysgogol. 

   •  Deall perthynas cyfweld ysgogol ac ymyriadau byr a’r Cylch Newid. 

   •  Deall a defnyddio’r framwaith damcaniaethol yn cynnwys cysyniadau pwysig. 

   •  Integreiddio gwybodaeth i sefyllfa ymarfer briodol. 

   •  Deall sgiliau ac egwyddorion Therapi sy’n Canolbwyntio ar Ganlyniadau yn  
    cynnwys y defnydd o holi pwerus. 

   •  Gallu ymarfer sgiliau a dangos bod gwybodaeth wedi’i chyfnerthu. 

Dyddiad:
26 Ebrill 2022 

Amser: 
9.30yb - 16.30yp 

Hyforddwr:
Talking Life Ltd. 



Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

63 

Pasbort Symud a Lleoli Cwrs 2 Ddiwrnod 

Bwriad y cwrs hyforddiant 2 ddiwrnod hwn yw diwallu anghenion staf gofal uniongyrchol  
Sir y Ffint ac mae’n seiliedig ar Gynllun Pasbort a Gwybodaeth Hyforddiant Codi a Chario GIG 
a Llywodraeth Leol Cymru Gyfan. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd gan holl gyfranogwyr y cwrs 
ddealltwriaeth dda o gynllun pasbort Codi a Chario Cymru Gyfan, gan felly sicrhau bod sgiliau’n 
gyson ar draws Gymru. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr yn cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynghylch: 
  •   Anatomeg a fsioleg yn ymwneud a chodi a chario a symud a lleoli.  
  •   Egwyddorion ystum corf da a sut mae eu dilyn yn atal anaf. 
  •   Deddfwriaeth ynghylch arfer codi a chario presennol. 
  •   Asesu risg, gan gynnwys asesu risg llwythau, asesu risg pobl, defnydd o gwestiw  
    atodlen 1 y Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chario, asesu risg rheiliau gwel. 
  •   Y termau ‘symud a chario’ a ‘symud a lleoli’. 
  •   Deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â symud a chario a beth mae hyn yn ei  
    olygu'n ymarferol.  
  •   Paratoi i gynorthwyo unigolion i symud a lleoli. 
  •   Egwyddorion a thechnegau yn ymwneud â symud a chario diogel. 
  •   Goblygiadau posibl arfer gwael mewn perthynas â symud a chario. 
  •   Cynorthwyo unigolion i symud a lleoli drwy elfennau ymarferol gan gynnwys eistedd  
    i eistedd a sefyll i eistedd, trosglwyddo ar/ oddi ar y gwely/ cadair/ toiled, symudedd  
    gwely, trosglwyddiadau ochrol, defnydd o ofer a gwiriadau 
    codi, rheiliau gwely a bympars rheiliau gwely gan gynnwys  
    mesur cywir er mwyn lleoli rheiliau gwely. 

DS: Mae’n hanfodol eich bod yn ymrwymo i fod yn bresennol ar y  
ddau ddiwrnod. 

ar ofer, codi gyda theclyn 

Dyddiadau: 
7 a 8 Mehefn, 

12 a 13 Gorfenaf, 
9 a 10 Awst, 
13 a 14 Medi, 

11 a 12 Hydref, 
8 a 9 Techwedd, 
13 a 14 Rhagfyr 

2022 

Amseroedd: 
9.30yb - 4.30yp 
y ddau ddiwrnod 

Hyforddwyr: 
Personal Care 

Consultants Ltd 

Dates: 
10 a 11 Inoawr, 

14 a 15 Chwefror, 
14 a 15 Mawrth 

2023 
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Sesiwn Ddiweddaru Symud a Lleoli 
(cylch diweddaru bob 3 blynedd) 

Mae gofyn i staf gofal uniongyrchol sydd angen cynnal eu Pasbort Symud a Lleoli fynd ar gwrs 
Gloywi bob 3 blynedd. Mae’n rhaid i staf nad ydynt wedi medru cwblhau’r sesiwn ddiweddaru 
o fewn 3 blynedd ddilyn y cwrs Pasbort Symud a Lleoli deuddydd. 

Mae’r cwrs gloywi yn adolygu ac yn crynhoi dysgu ac ymarfer ynghylch cario llwythi difywyd; 
eistedd, sefyll, cerdded; symudedd gwely; trosglwyddiadau ochrol; a chodi gyda hoist Mae’r 
cwrs yn cael ei gynnal yn rhithiol ar-lein ar hyn o bryd. 

Canlyniadau Dysgu 
Bydd cyfranogwyr yn gloywi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynghylch egwyddorion 
ac ymarferion codi a chario gan gynnwys: 
 •   Anatomeg a fsioleg yn ymwneud â chodi a chario a symud a lleoli. 
 •   Egwyddorion ystum corf da a sut mae eu dilyn yn atal anafadau. 
 •   Deddfwriaeth ynghylch arfer codi a chario presennol. 
 •   Asesu risg, gan gynnwys asesu risg llwythi, asesu risg pobl, defnyddio cwestiwn  
   atodlen 1 y Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chario, asesu risg rheiliau gwely. 
 •   Y termau ‘symud a chario’ a ‘symud a lleoli’. 
 •   Deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â symud a chario a beth mae hyn yn ei olygu'n  
   ymarferol. 
 •   Paratoi i gynorthwyo unigolion i symud a lleoli. 
 •   Egwyddorion a thechnegau yn ymwneud â symud a chario diogel. 
 •   Goblygiadau posibl arfer gwael mewn perthynas â symud a chario. 

Dyddiadau:
6 Ebrill, 15 Mehefn, 
4 Awst, 7 Hydref, 
16 Rhagfyr 2022,
8 Chwefror 2023 

Amser:
 9.30yb - 4.30yp 

Hyforddwr:
Personal Care 

Consultants Ltd 
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Esgeulustod -
Gwella Canlyniadau i Blant 
Mae’r gweithdy hwn yn darparu trosolwg beirniadol o Esgeulustod mewn cysylltiad â Diogelu 
Plant ac mae’n ceisio cefnogi gweithwyr profesiynol i ddiogelu plant yn efeithiol. 

Bydd cyfe i gyfranogwyr archwilio’r efaith ar blant o fyw mewn teuluoedd sy’n methu â chyfawni 
anghenion sylfaenol corforol a/neu seicolegol plentyn ac ystyried y cysyniad o esgeulustod yng 
nghyd-destun yr ymchwil presennol. Trafodir y prif ymagweddau damcaniaethol at esgeulustod 
ac mae amrediad o ofer a thechnegau yn cael eu hystyried ar gyfer asesu diogelwch y plentyn, 
llesiant y plentyn ac anghenion y prif ofalwr. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr: 
   •  Ymwybyddiaeth o’r gwahanol fathau o esgeulustod a’i efeithiau ar ddatblygiad   
    plentyn ac iechyd a llesiant yn y dyfodol. 
   •  Ymwybyddiaeth o’ch cyfrifoldeb i adnabod a chefnogi plentyn sy’n dioddef o 
    efaith esgeulustod. 

   •  Gallu cynhyrchu asesiad holistaidd i gefnogi atgyfeiriad i’r gwasanaethau  
    cymdeithasol oherwydd esgeulustod. 

Date: 
To be confrmed 

Time: 
TBC 

Trainer: 
Safeguarding Practice
Development Lead,  
BCUHB & Clinical 
Nurse Specialist,

BCUHB 
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Cymorth Cyntaf Argyfwng Pediatrig  (Tystysgrif Lefel 3) 

Hyforddiant cymorth cyntaf brys un diwrnod hanfodol ar gyfer argyfyngau meddygol, perthnasol 
i’r rhai hynny sy’n gweithio gyda phlant hyd at 16 oed. 

Canlyniadau Dysgu 
Ar ôl cwblhau hyforddiant, dylai ymgeiswyr llwyddiannus fedru deall. 
  •   Rôl y Swyddog Cymorth Cyntaf gan gynnwys y defnydd o ofer sydd ar gael. 

  •   Pwysigrwydd gweithdrefnau hylendid sylfaenol mewn cymorth cyntaf. 

  •   Yr angen i asesu’r sefyllfa a’r amgylchiadau er mwyn ymddwyn yn ddiogel, 
    prydlon ac efeithiol. 

  •   Gweithredu cymorth cyntaf ar glaf sydd mewn sefyllfa sy’n bygwth bywyd  
    (anafadau / salwch). 

  •   Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafadau. 

Dyddiadau: 
26 Mai, 15 Gorfenaf, 
20 Hydref, 3 Mawrth 

2023 
Amseroedd: 

9.30yb - 4.00yp 
Hyforddwr: 

Groundwork 
Gogledd Cymru
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Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
Mae’r sesiwn hanner diwrnod hwn yn egluro ac yn archwilio pam fod personoli eich gofal i 
bob unigolyn yn bwysig. Mae’r sesiwn hwn yn adolygu egwyddorion Gofal sy’n Canolbwyntio 
ar yr Unigolyn yn ogystal ag archwilio’r 6 C yn ymwneud â gofal/ymagwedd Canolbwyntio ar 
yr Unigolyn. Gyda throsolwg o’r ddeddfwriaeth sy’n cyd-fynd â Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr 
Unigolyn fel y Ddeddf Gofal a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru. 

Mae’r sesiynau yn gweithio gyda dysgwyr i ddeall sut i ddarparu gofal personol yn eu gwaith o 
ddydd i ddydd; gyda llawer o weithgareddau ymarferol i gynnwys staf a hybu eu dysgu; mae’r 
hyforddiant hwn yn ymgysylltu’n helaeth a bydd yn eich helpu i ddatblygu tîm hynod frwdfrydig 
o staf gofal sy’n ymgysylltu. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs fe fydd gan gyfranogwyr well ymwybyddiaeth o: 
 •   Beth yw Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. 

 •   Egwyddorion Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigoly

 •   Y 6 C o ran Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. 

 •   Y Ddeddf Gofal. 

 •   Trosolwg o’r Ddeddf Gwasanaethau 
   Cymdeithasol a Llesiant. 

 •   Gwerthoedd Unigo. 

 •   Rhannu Llunio Penderfyniadau. 

 •   Dewis a chydsynio. 

 •   Cynlluniau gofal. 

n. 

Dyddiadau:
20 Mehefn 2022 

Amser: 
9.30yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
Issy Hart -

Training with Hart 
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Paratoi ar gyfer y Diogeliadau Amddifyn Rhyddid: 
Asesu Galluedd Meddyliol a Lles Pennaf Mewn Ymarfer 
Nod y cwrs ar-lein hwn yw galluogi gweithwyr cymdeithasol cymwys a staf gofal cymdeithasol 
eraill i adolygu a gwella eu sgiliau asesu galluedd a lles pennaf dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 
2005 cyn y cyfwyniad i’r Diogeliadau Amddifyn Rhyddid. 

Mae hefyd yn ystyried ystyr ‘ataliaeth’ o dan y Ddeddf ac enghreiftiau ymarferol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn gallu: 

  •   Deall yr anghenion pwysicaf o ran asesiad cadarn o alluedd meddyliol. 

  •   Egluro’r rhestr wirio ‘lles pennaf’ a sut i gofnodi hyn. 

  •   Dangos sut i gwblhau asesiad ‘lles pennaf’ priodol’.

         •   Dangos gwahanol enghreiftiau o gynlluniau ataliaeth mewn gofal. 

Dyddiad:
31 Mai 2022 

Amser: 
9.30yb - 4.30yp 

Hyforddwr:
Edge Training 
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Prevent -
Hyforddiant Gwrth Radicaleiddio 
Pwrpas Prevent yw i sicrhau cefnogaeth pobl yn ein cymunedau i gyrraedd y lleiafrif llawer llai a 
all gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth, yn aml drwy safwyntiau eithafol. 

Mae’r sesiwn ymwybyddiaeth ar-lein 1.5 awr hwn gan Heddlu Gogledd Cymru yn agored i'r holl 
staf sy'n gweithio yn y maes Gofal Cymdeithasol. 

Canlyniadau dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:-

 •   Meddu ar ddealltwriaeth o Raglen Atal Eithafaeth y Llywodraeth a’r ddyletswydd mae’n  
   ei roi ar unigolion sy'n gweithio mewn sefydliadau a chyrf dethol; 

 •   Gwerthfawrogi fod Prevent wedi ei seilio ar fod yn agored i niwed a diogelu unigolion  
   rhag ideoleg eithafol treisgar, waeth beth fo’r achos neu gydymdeimlad; 

 •   Rhoi eglurder ar y camdybiaethau a chamddealltwriaethau cyfredin yn ymwneud â  
   Prevent, yn arbennig yr honiadau o ysbïo y mae Prevent wedi wynebu stigma yn ei gylch  
   ers ei gychwyn; 

 •   Meithrin ymwybyddiaeth o’r nodweddion, ymddygiadau a dangosyddion cyfredin sy’n 
   amlwg yn yr unigolion hynny sydd mewn perygl o berswâd eithafol treisgar; 

 •   Derbyn cipolwg profesiynol a pherthnasol yn gymdeithasol o Prevent yng  
   Ngogledd Cymru. 

 

Dyddiadau: 
12th April,

 6th September 2022  
& 7th February 2023 

Amser: 
10.00yb - 11.30yb 

Hyforddwr: 
DS Richard Rees -  

North Wales 
Police 
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Gweithwyr Profesiynol yn Amddifyn 
Nod y sesiwn 2 awr anfurfol hwn yw codi ymwybyddiaeth a darparu gwybodaeth i weithwyr 
profesiynol ar y feithiau yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol a’n cyfrifoldeb i’w atal, gyda 
gwybodaeth wedi ei theilwra ar gyfer anghenion plant gydag anghenion ychwanegol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd yr hyforddiant fe fydd gan gyfranogwyr well dealltwriaeth o:-
  •  Ymddygiad camdriniwr. 

  •   Sut a pham fod pobl yn cam-drin plant yn rhywiol. 

  •  Fod plant gydag anghenion ychwanegol yn fwy agored i niwed. 

  •  Y rhwystr i adnabod ymddygiad niweidiol a sut i'w oresgyn. 

  •  Y camau gweithredu cadarnhaol y gall oedolion eu cymryd i atal cam-drin plant yn  
    rhywiol a gweithredu ar bryderon, rhoi fynonellau o wybodaeth, cefnogaeth neu  
    gyngor. 

  •  Gweithredu ar bryderon, rhoi fynonellau o wybodaeth, cefnogaeth neu gyngor. 

Dyddiad:
6 Hydref 2022 

Amser: 
10.00yb - 12.30yp 

Hyforddwr:
Lucy Faithfull 
Foundation /
Stop it Now! 
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Ymarfer Myfyriol 
Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn ar ymarfer myfyriol yn ddefnyddiol i'r holl staf. Fe all gweithio ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol fod yn gryn straen ac mae’r cwrs hwn yn rhoi’r arfau i staf o ran 
theori ac ymarfer i fyfyrio’n adeiladol ar eu gwaith, yn unigol ac fel rhan o dîm. 

Drwy ddefnyddio ymarfer myfyriol fe all staf edrych yn ôl ar yr hyn aeth yn dda a pham a meysydd 
y gallant eu newid yn y dyfodol. Fe fydd hyforddiant ymarfer myfyriol yn golygu y bydd staf 
yn rheoli eu datblygiad gan y byddant yn gallu myfyrio ar ba feysydd y teimlant y gallai mwy o 
gefnogaeth fod yn ddefnyddiol yn ogystal â deall eu cryfderau a gallu adnabod cryfderau eraill. 

Canlyniadau dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn deall:-
  •   Beth yw Ymarfer Myfyriol. 

  •   Pam fod ymarfer myfyriol yn bwysig. 

  •   Arddulliau dysgu a sut maent yn berthnasol i'r gwaith rydych yn ei wneud. 

  •   Mathau o ymarfer myfyriol. 

  •   Amrediad o theorïau ymarfer myfyriol. 

Dyddiadau:
21 Tachwedd 

2022 
Amser: 

9.30yb - 1.30yp 
Hyforddwr:
Issy Hart -
Training 
with Hart 
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Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Oedolion a Phlant 
Mae’r cwrs undydd Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Oedolion a Phlant wedi’i 
ddatblygu gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'n cyfuno ac yn disodli Lefel 2 Diogelu Oedolion 
ac Ymwybyddiaeth Sylfaenol Amddifyn Plant. 

Fe’i hanelir at weithwyr gofal cymdeithasol sydd mewn cysylltiad â phobl a allai fod yn agored i 
niwed (oedolion, plant a phobl ifanc), a’r rhai a allai ganfod eu hunain yn rôl y rhybuddiwr cyntaf 
gyda phryderon diogelu. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •    Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc. 

  •  Deall sut caif unigolion eu diogelu rhag niwed, cam-drin ac esgeulustod 

  •  Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, cam-drin ac esgeulustod. 

  •   Bod yn ymwybodol o newidiadau o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
    Llesiant (Cymru) 2014. 

Sylwch fod yna gwrs gloywi hanner diwrnod arall ar Ddiogelu ar gyfer staf sydd eisoes wedi 
cwblhau Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Oedolion a Phlant. 

Dyddiad: 
23 Mai, 

 11 Gorfennaf, 5 Medi, 
7 Tachwedd 2022,  
20 Chwefror 2023 

Amser: 
10.00yb - 4.00yp 

Hyforddwr:
Issy Hart -
Training  
with Hart 
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Diogelu Plant ar Gyfer Gweithwyr Profesiynol 
Mae’r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwys, neu staf cymwys a phrofadol o 
brofesiynau cysylltiedig sydd â phrofad o ddiogelu. Bydd yn eu galluogi i ddiweddaru eu 
gwybodaeth ac adnabod ac ymateb i bryderon am gam-drin plant a chael dealltwriaeth well 
o faterion Diogelu presennol sy’n gysylltiedig â Phlant a Phobl Ifanc yng nghyd-destun Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 1989. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr wedi cael cyfe i: 
 •    Ystyried y newidiadau a gyfwynir o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol  
    a Llesiant (Cymru) 2014 o ran Diogelu Plant a Phobl Ifanc. 

 •    Cael dealltwriaeth well o’r camau gweithredu sydd eu hangen i adnabod ac ymateb  
    i bryderon cam-drin plant. 

 •    Ystyried rôl yr aelod o staf a’u rheolwr wrth ymateb i bryderon ynghylch cam-drin. 

 •    Deall efaith Meithrin Perthynas Amhriodol ar Blant a Phobl Ifanc mewn cysylltiad  
    â Radicaleiddio a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant. 

Dyddiad:
13 Gorfennaf, 

2 Tachwedd 2022, 
15 Chwefror 2023 

Amser: 
9.30yb - 1.00yp 

Hyforddwr:
David Chamberlayne -

Insight Social Care
Training 
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 Cwrs Diweddaru Diogelu Oedolion a Phlant 
Mae’r cwrs diweddaru hwn ar y cyd ar Ddiogelu Oedolion a Phlant ar gyfer staf sydd eisoes wedi 
dilyn cwrs cymeradwy ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu.  Argymhellir hyforddiant diweddaru ar 
Ddiogelu bob 3 blynedd o leiaf.  Mae’r digwyddiad hanner diwrnod yn briodol ar gyfer gweithwyr 
profesiynol a gwirfoddolwyr y mae eu gwaith yn dod â hwy i gysylltiad â phobl a allai fod yn 
agored i niwed. 

Canlyniadau Dysgu 
By the end of the course participants will:-
  •   Diweddaru eich gwybodaeth am eich rôl wrth ddiogelu oedolion, plant a phobl ifanc  
    rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

  •   Bod yn ymwybodol o ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol  
    a Llesiant (Cymru) 2014. 

  •   Adlewyrchu ar eich dysgu a’ch datblygiad ers eich hyforddiant diwethaf ar ddiogelu. 

Dyddiadau: 
9 Mai, 18 Gorfennaf, 

3 Hydref 2022,
6 Chwefror 2023 

Amser: 
9.30yb - 1.00yp 

Hyforddwr: 
Issy Hart -

Training with Hart 
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Sgitsofrenia 
Mae’r gweithdy hwn ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl, Gweithwyr Cymdeithasol 
Cymunedol a staf mewn Timau Gofal Cymdeithasol i Oedolion sydd angen dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth o sgitsofrenia, ei reoli a gwella ohono. 

Deilliannau Dysgu 
Bydd rhai sydd wedi bod yn y gweithdy’n deall: 
 •    Difniadau, symptomau a diagnosis. 

 •    Gwahanol fathau o sgitsofrenia, gan ofyn beth yw Sgitsofrenia Paranoiaidd,  
    Hebefrennig, Catatonig, Diwahaniaeth a Gweddilliol 

 •    Achosion sgitsofrenia, gan gynnwys factorau ac ysgogwyr posib’, yn ogystal  
    â thriniaethau a rhagolygon o wella. 

 •    Ar ben hyn, byddant yn deall. 

 •    Pa sgiliau hunanofal a rheolaeth all gael eu datblygu a’u cefnogi. 

 •    Pa risgiau a chymhlethdodau all sgitsofrenia eu hachosi 

 •    Beth yw’r problemau i ofalwyr, perthnasau a frindiau 

Dyddiadau:
9 Tachwedd 2022 

Amseroedd: 
9.30yb-12.30yp 

Hyforddwyr
Talking Life Ltd. 
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Hunan-niweidio 
Fe fydd y cwrs ymwybyddiaeth sylfaenol ar-lein hwn a gaif ei ddarparu drwy zoom yn rhoi 
dealltwriaeth o hunan-niwed a bydd yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i helpu unigolyn 
sydd mewn perygl o hunan-niweidio neu unigolion sy’n hunan-niweidio. Self-harm. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn: 
   •  Meddu ar ddealltwriaeth o hunan-anaf a pham fod hynny’n digwydd. 

   •  Adnabod arwyddion o rybudd sy’n dangos y gallai unigolyn fod yn hunan-niweidio. 

   •  Deall beth i’w wneud pan fo rhywun yn datgelu eu meddyliau yn ymweud ag  
    ymddyiad o hunan-niweidio i chi. 

   •  Bod yn ymwybodol o’r rhestr hanfodol o Bethau i’w Gwneud a Phethau i Beidio â’u  
    Gwneud ar gyfer timau ac unigolion sy’n gweithio gyda phobl sy’n hunan-niweidio. 

   •  Pwysigrwydd gwahaniaethu rhwng hunan-niweidio ac ymgais i gyfawni  
    hunanladdiad. 

   •  Gwybod beth i’w wneud os yw unigolyn yn bygwth hunan-niweidio. 

   •  Gwybod sut i godi pwnc hunan-niwed gydag unigolyn 

   •  Bod yn ymwybodol o ddulliau i helpu pobl i feithrin gwytnwch ar gyfer amgylchiadau  
    lle ceir straen yn y dyfodol. 

   •  Gwybod am awgrymiadau ar sut i ganfod y strategaethau ymdopi mwyaf defnyddiol. 

   •  Deall fyrdd ymarferol o leihau eich gorbryder eich hun wrth weithio yn y maes hwn. 

Dyddiad:
6 Ebrill, 

5 Gorfennaf, 13 Medi 
a 16 Ionawr 2022 

Amser: 
9.30yb - 11.30yp 

Hyforddwr:
Carol Armstrong,

Workforce 
Development

Team 
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Hyforddiant Sepsis 
Mae sepsis yn gymhlethdod prin ond difrifol o haint. Heb driniaeth gyfym, gall sepsis arwain 
at fethiant organau lluosog a marwolaeth. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth 
greiddiol sydd ei hangen ar y rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol i adnabod 
symptomau sepsis a’r camau i’w cymryd. 

Deilliannau Dysgu 
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn ar gyfer staf gofal uniongyrchol yn cynyddu 
gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch: 
 •   Difniadau o sepsis ac enwau eraill y’i gelwir (e.e. gwenwyn gwaed, septisemia). 

 •   Symptomau ar gyfer oedolion a phlant. 

 •   Achosion, diagnosis a dilyniant sepsis. 

 •   Pobl mewn risg. 

 •   Pryd i ofyn cyngor meddygol. 

 •   Triniaeth a phrognosis. 

 •   Dealltwriaeth o sioc sepsis. 

Dyddiad:
8 Mehefn, 

5 Hydref a 7 Chwefror
2023 

Amser: 
9.30yb - 12.30yp 

Hyforddwr:
Talking Life Ltd. 
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Camddefnyddio Sylweddau a Phobl Ifanc 
Nod y gweithdy ar-lein 2 awr hwn yw rhoi gwybodaeth i gyfranogwyr yn ymwneud â 
chamddefnyddio sylweddau a phobl ifanc yn Sir y Ffint. 

Canlyniadau dysgu 
Erbyn diwedd y gweithdy fe fydd gan gyfranogwyr well ymwybyddiaeth o’r: 
   •  Darlun lleol yn ymwneud â defnyddio sylweddau ymhlith Plant a Phobl Ifanc. 

   •  Yr amrediad o wasanaethau a gaif eu cynnig gan Sorted Sir y Ffint. 

   •  Sut i atgyfeirio. 

   •  Materion diogelu yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. 

Dyddiadau:
15 Mahefn, 

7 Rhagfyr 2022 
Amser: 

1.00yp - 3.00yp 
Hyforddwr:

SORTED Project 
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Hunanladdiad 
Fe fydd y cwrs ymwybyddiaeth sylfaenol ar-lein hwn a gaif ei ddarparu drwy zoom yn rhoi 
dealltwriaeth o hunanladdiad a bydd yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i helpu unigolyn 
sydd mewn perygl o gyfawni hunanladdiad neu’n bygwth hynny. 

Canlyniadau Dysgu 
Ar ddiwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Meddu ar ddealltwriaeth o ymddygiad hunanladdol a pham fod hynny’n digwydd. 

  •   Adnabod arwyddion o rybudd sy’n dangos y gallai unigolyn fod mewn perygl o   
    gyfawni hunanladdiad. 

  •   Deall beth i’w wneud pan fo rhywun yn datgelu eu meddyliau yn ymwneud â   
    hunanladdiad i chi. 

  •   Bod yn ymwybodol o’r rhestr hanfodol o Bethau i’w Gwneud a Phethau i Beidio â’u  
    Gwneud ar gyfer timau ac unigolion sy’n gweithio gyda phobl sy’n bygwth   
    hunanladdiad. 

  •   Pwysigrwydd gwahaniaethu rhwng hunan-niweidio ac  
    ymgais i gyfawni hunanladdiad. 

  •   Gwybod beth i’w wneud os yw unigolyn  
    yn bygwth hunanladdiad. 

  •   Gwybod sut i godi pwnc hunanladdiad  
    gydag unigolyn. 

  •   Bod yn ymwybodol o ddullia
    feithrin gwytnwch ar gyfer am
    lle ceir straen yn y dyfodol. 

  •   Gwybod am awgrymiadau ar sut  
au ymdopi      i ganfod y strategaeth

    mwyaf defnyddiol. 

  •   Deall fyrdd ymarferol o  
    leihau eich gorbryder  
    eich hun wrth weithio  
    yn y maes hwn. 

u i helpu pobl i  
gylchiada  

Dyddiadau:
5 Gorfenf, 

13 Medi 2022, 
16 Ionawr 2023 

Amser: 
9.30yb - 11.30yb 

Hyforddwr:
Carol Armstrong,

Workforce 
Development

Team 
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Goruchwyliaeth 
Cael o Budd Gorau o Oruchwyliaeth ar Gyfer 
Ymarferwyr 
Mae’r cwrs undydd hwn a gynhelir dros Zoom yn addas ar gyfer ymarferwyr sy’n gyfrifol am 
achosion sy’n derbyn goruchwyliaeth fyfyriol Bydd y cwrs yn cynnig mewnwelediad i sut i baratoi 
ar gyfer goruchwyliaeth a sut i’w wneud mor efeithiol ag y gall fod i gefnogi ymarfer a bydd hefyd 
yn cynnwys elfen ddysgu weithredol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cynrychiolwyr wedi cael cyfe i: 
   •  Ddeall eu cyfrifoldebau cysylltiedig â pharatoi ar gyfer a chymryd rhan mewn  
    goruchwyliaeth efeithiol. 

   •  Ennill gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd goruchwyliaeth fyfyriol. 

   •  Dysgu sut i baratoi ar gyfer eu goruchwyliaeth er mwyn cael y budd mwyaf ohono  
    gan ddefnyddio cylch dysgu Kolb. 

   •  Ennill dealltwriaeth o sut y mae goruchwyliaeth yn cefnogi datblygu ymarfer a  
    rheoli performiad. 

   •  Myfyrio ynghylch eu harddull dysgu eu hunan a’i efaith ar gydweithwyr/staf.  

   •  Deall pwysigrwydd gwneud penderfyniadau clir, tystiolaethol a moesegol mewn 
    perthynas â’u hanghenion eu hunain a thrafodaethau am achosion. 

Dyddiadau:
8 Gorfennaf a 

2 Tachwedd  2022 
Amser: 

9.30yb - 16.30yp 
Hyforddwr:

Grifn Care Ltd. 
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Goruchwyliaeth 
Hyforddiant ar Gyfer Rheolwyr Sy’n Goruchwylio 
Mae’r cwrs undydd hwn yn addas ar gyfer unrhyw un mewn swydd oruchwylio boed yn 
oruchwyliaeth ymarfer, mentor neu reolwr a bydd yn cynnig cyfe i gael mewnwelediad i sut i 
ddarparu goruchwyliaeth fyfyriol o ansawdd uchel. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cynrychiolwyr wedi cael cyfe i: 
   •  Ennill gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd goruchwyliaeth fyfyriol. 

   •  Dysgu sut i addasu eu harddull goruchwylio i gefnogi datblygiad a rheoli performiad  
    y sawl sy’n cael eu goruchwylio.  

   •  Ystyried sut i gofnodi sesiynau goruchwylio yn fwy myfyriol drwy ddefnyddio cylch  
    dysgu Kolb. 

   •  Ystyried eu harddull dysgu eu hunan a’i efaith ar gydweithwyr/staf.  

   •  Defnyddio framwaith i ddangos penderfyniadau clir, tystiolaethol a moesegol. 

   •  Deall pwysigrwydd gosod camau gweithredu clir i’r rhai sy’n cael eu goruchwylio  
    eu cyfawni. 

   •  Deall eu cyfrifoldeb a’u dyletswydd gofal i’r sawl 
    sy’n cael eu goruchwylio. 

Dyddiadau:
29 Mehefn a 

5 Hydref 2022 
Amser: 

9.30yb - 15.30yp 
Hyforddwr:

Grifn Care Ltd. 
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Ymwybyddiaeth o Drawsrywedd a Hyforddiant 
Cydraddoldeb - Anghenion Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Pobl Hŷn Trawsryweddol 
Mae’r cwrs diwrnod ar-lein hwn wedi ei gynllunio i roi Cyfwyniad i Ymwybyddiaeth o bobl 
Trawsryweddol, Amrywiol o ran Rhywedd ac Anneuaidd yng Nghymru, eu hamrywiaeth a'u 
Cydraddoldeb a’u Hawliau Dynol. Fe fydd y sesiwn prynhawn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau 
angenrheidiol i gyfranogwyr i gefnogi pobl hŷn Trawsryweddol ymhob lleoliad iechyd a gofal 
cymdeithasol a'u harwain trwy eu dyddiau olaf. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:-
   •  Meddu ar well dealltwriaeth o nodweddion gwarchodedig Ailbennu Rhywedd  
    a gwahaniaethu Rhywedd oddi wrth Ryw Anatomegol a Hunaniaeth o Ran Rhywedd 
    o Gyfeiriadedd Rhywiol. 

  •   Meddu ar well dealltwriaeth o’r brif ddeddfwriaeth sy’n efeithio ar bobl 
    Trawsryweddol. 

 •   Deall ynglŷn â rhagfarn yn erbyn pobl  
   Trawsryweddol a gwahaniaethu a sut i 
   leihau hynny. 

 •   Gallu ymgysylltu yn fwy efeithiol gyda  
   defnyddwyr gwasanaeth Trawsryweddol 
   a staf Trawsryweddol. 

 •   Cynyddu eich gwybodaeth a’ch hyde 
   i weithio gyda a chefnogi pobl hŷn  
   Trawsryweddol mewn lleoliada 
   iechyd a gofal cymdeithasol. 

 •   Myfyrio ar eich gwaith eich hun  
   ac asesu p’run ai yw eich lle gwaith 
   yn Gyfeillgar i Bobl Lesbiaidd,  
   Hoyw, Deurywiol a  
   Thrawsryweddol ac yn  
   Gyfeillgar o ran Oed a  
   ph'run ai yw eich 
   arferion eich hun yn  
   hygyrch, cynhwysol a  
   chroesawgar. 

Dyddiadau:
TBC -

November 2022 
Amser: 

9.30yb - 16.30yp 
Hyforddwr:

Unique
TG Network 
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Ymwybyddiaeth o Drawsrywedd a Hyforddiant 
Cydraddoldeb - Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Sy’n 
Amrywiol o Ran Rhywedd 
Mae’r cwrs diwrnod ar-lein hwn wedi ei gynllunio i roi Cyfwyniad i Ymwybyddiaeth o bobl 
Trawsryweddol, Amrywiol o ran Rhywedd ac Anneuaidd yng Nghymru, eu hamrywiaeth a'u 
Cydraddoldeb a’u Hawliau Dynol. Fe fydd y sesiwn prynhawn yn archwilio’r heriau y gall pobl ifanc 
amrywiol o ran rhywedd eu prof yn eu bywydau, yn arbennig o ran digartrefedd a chynrychiolaeth 
ac ymwybyddiaeth mewn addysg. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:-
  •   Meddu ar well dealltwriaeth o nodweddion gwarchodedig Ailbennu Rhywedd  
    a gwahaniaethu Rhywedd oddi wrth Ryw Anatomegol a Hunaniaeth o Ran Rhywedd 
    o Gyfeiriadedd Rhywiol. 

  •   Meddu ar well dealltwriaeth o’r brif ddeddfwriaeth sy’n efeithio ar bobl 
    Trawsryweddol. 

  •   Deall ynglŷn â rhagfarn yn erbyn pobl  
    Trawsryweddol a gwahaniaethu a sut i 
    leihau hynny. 

  •   Gallu ymgysylltu yn fwy efeithiol gyda  
    defnyddwyr gwasanaeth Trawsryweddol 
    a staf Trawsryweddol. 

  •   Cynyddu eich gwybodaeth a’ch hyder i 
    weithio gyda a chefnogi pobl ifanc  
    amrywiol o ran rhywedd wrth  
    iddynt wynebu a goresgyn  
    heriau. 

  •   Myfyrio ar eich gwaith  
    eich hun a chynllunio a  
    rhoi cynllun gweithredu  
    ar waith i sicrhau fod eich  
    arferion yn hygyrch,  
    cynhwysol a chroesawgar. 

 

Dyddiadau:
TBC -

November 2022 
Amser: 

9.30yb - 16.30yp 
Hyforddwr:

Unique,  
TG Network &  

Viva 
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Deall Ymddygiad Rhywiol Niweidiol Mewn Plant 
Nod y sesiwn 2 awr anfurfol hwn yw addysgu a meithrin hyder yn y cyfranogwyr er mwyn iddynt 
ddeall beth yw’r ymddygiadau datblygiadol iach a ddisgwylir ac ymddygiad nad yw’n briodol ac 
a all achosi niwed neu gynyddu pa mor agored i niwed yw’r plentyn. Hefyd dulliau efeithiol o 
ymgysylltu â phlant a phobl ifanc er mwyn iddynt siarad am gamdriniaeth bosibl neu ymddygiad 
rhywiol niweidiol. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd yr hyforddiant fe fydd gan gyfranogwyr well dealltwriaeth o:-
  •  Beth yw ymddygiadau iach, disgwyliedig o ran oed i blant o dan 5,  
    rhwng 5-11 oed a 12-18 oed. 

  •  Sut i ymateb i ymddygiadau rhywiol sy’n destun pryder ac adnabod factorau  
    cyfredin a all gyfrannu at ymddygiad rhywiol niweidiol. 

  •  Materion yn ymwneud â chydsynio ac ymddygiadau rhywiol niweidiol. 

  •  Camau gweithredu ataliol cadarnhaol i'w cymryd i ddiogelu plant rhag ymddygiadau  
    rhywiol niweidiol, gweithredu ar bryderon, rhoi fynonellau o wybodaeth,  
    cefnogaeth neu gyngor. 

Dyddiad:
14 Mehefn, 

17 Tachwedd 2022 
Amser: 

10.00yb - 12.30yp 
Hyforddwr:

Lucy Faithfull 
Foundation /
Stop It Now! 
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Gwerthoedd Mewn Gofal Cymdeithasol 
Gwerthoedd Personol a Phrofesiynol. 
Bydd y gweithdy 3 awr wyneb yn wyneb rhyngweithiol hwn yn herio’r mynychwyr i werthuso eu 
gwerthoedd personol, deall pwysigrwydd gwerthoedd sefydliadol Cyngor Sir y Ffint a sut y gall 
ein hymddygiadau efeithio ar y gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yr ydym yn ei ddarparu, y 
timau yr ydym yn gweithio ynddynt a’r sefydliad yn gyfredinol. 

Bydd y gweithdy cadarnhaol hwn yn cynnig hunan-ymwybyddiaeth, cydnabyddiaeth o’r gwaith 
gwych yr ydym yn ei wneud a’r gefnogaeth yr ydym yn ei rhoi, ond hefyd yn amlygu ymddygiadau 
nad oes lle iddynt ymysg safonau’r sefydliad. 

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi sylw i’r framwaith Cynnydd ar gyfer Darparwyr yng Nghyngor  
Sir y Ffint. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn: 
  •   Ymwybodol o’u gwerthoedd personol.

  •   Deall pwysigrwydd gwerthoedd ar lef
    bersonol a sefydliadol. 

  •   Yn ymwybodol o werthoedd 
    profesiynol/sefydliadol. 

  •   Deall sut mae gwerthoedd yn  
    cynnal arfer da. 

  •   Adnabod ymddygiadau y mae’n 
    rhaid eu newid er mwyn cyrraedd  
    safonau sefydliadol. 

  •   Cydnabod sut y mae gwerthoedd  
    yn dylanwadu ar waith tî  
    a dynameg tîm. 

 

el  

Dyddiadau: 
4 Mai, 

21 Mehefn 
 26 Gorfennaf, 

 6 Medi, 18 Hydref,
24 Tachwedd 

2022 

 

Amseroedd: 
10.00yb - 1.00yp 

Hyforddwyr: 
Staf Datblygu'r 

Gweithlu 



86 

Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

Trais yn Erbyn Merched, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Nod y sesiwn awr yw cynnig ymwybyddiaeth sylfaenol a dealltwriaeth o’r rhaglen  Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol ac mae’n cyfwrdd yn sydyn ar Gam-fanteisio rhywiol, Anfurfo  
Organau Cenhedlu Benywod a Thrais yn Seiliedig ar Urddas. 

Canlyniadau Dysgu 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:-
 •   Nodi ac adnabod cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

 •   Ymwybyddiaeth o drais ar sail urddas ac anfurfo organau cenhedlu benywod. 
 •   Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a  
   Thrais Rhywiol. 
 •   Cynyddu ymwybyddiaeth o ymddygiad  
   camdriniol mewn cyd-destun domestig. 
 •   Ble i gyfeirio / cael mynediad i gymorth. 

Dyddiad: 
13 Medi, 

8 Rhagfyr 2022,
23 Chwefror 2023 

Amser: 10:00yb - 11:00yb 
Hyforddwr: 

Claire Edwards, Lesley Parry, 
Workforce 

Development
Staf 
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Budd-Daliadau Lles a Chredyd Cynhwysol 
Mae’r gweithdy ar-lein hwn yn archwilio’r system Credyd Cynhwysol, gan gynnwys pwy sy'n 
gymwys a sut i'w hawlio. Mae’n archwilio sut y gwneir taliadau; trefniadau talu eraill a’r Elfen 
Dai. Mae’n edrych hefyd ar gyfrifoldebau’r sawl sy’n ei hawlio; rhoi gwybod am newid mewn 
amgylchiadau, llwybrau uwchgyfeirio a'r gefnogaeth ddigidol ac ariannol sydd ar gael. 

Fe fydd hefyd yn darparu trosolwg o’r gwahanol fathau o “Fudd-daliadau Etifeddol” y tu allan i 
Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys cymhwysedd, sut i wneud cais, taliadau a'r gefnogaeth sydd 
ar gael. Fe ddangosir cyfrifannell cyllidebu sy’n galluogi dinasyddion a staf cefnogi i gwblhau 
cynllun cyllidebu a’u helpu i ddeall hawliau. 

Canlyniadau Dysgu: 
Erbyn diwedd y gweithdy bydd y cyfranogwyr yn deall:-
  •   Deall system newydd Credyd Cynhwysol. 

  •   Taliadau. 

  •   Cyfrifoldebau’r sawl sy’n hawlio. 

  •   Trosolwg o’r gwahanol fathau o ‘Fudd-daliadau Etifeddol’. 

Dyddiad:
13 Mai, 

7 Hydrefy 2022 
Amser: 

10.00yb - 12.30yp 
Hyforddwr:

 Louise Harris, Yr Adran 
Waith a Phensiynau 

Jan Hlinomaz, 
Swyddog Ymateb 

Diwygio'r Gyfundrefn 
Les. 

Pwy ddylai
fynychu? 

Pob aelod 
o staf 



88 

Tîm Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

 

Cyrsiau Hyforddi Eraill 
Mae'r canlynol yn rhestr o ofynion hyforddi eraill a nodwyd drwy'r Dadansoddiadau o Anghenion 
Hyforddi yr ydym yn eu harchwilio. Fe fydd manylion y rhain yn cael eu cylchredeg unwaith y 
byddant wedi eu cadarnhau. 

  •   Sicrhau'r Dystiolaeth Orau 
  •   Asesiad Oed 
  •   Technoleg Gynorthwyol wedi’i Phersonoli ar gyfer Aseswyr 
  •   Theori ymlyniad - pobl ag anableddau dysgu 
  •   Datblygiad Plant 
  •   Hyforddiant Sgiliau Gwybyddol (Penodol i Therapi Galwedigaethol) 
  •   Gofal Iechyd Parhaus 
  •   Dysfagia 
  •   Anhwylderau bwyta / PICCA 
  •   Celcio 
  •   Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg/Cam-drin Domestig, Stelcian ac Afonyddu 
  •   Iechyd Meddwl - pynciau amrywiol 
  •   Symud plant ymlaen i'w mabwysiadu 
  •   Model cynnydd o gefnogaeth - penodol i anableddau dysgu 
  •   Diogelu - Unigolyn Diogelu Dynodedig 
  •   Ymwybyddiaeth Synhwyraidd 
  •   Camddefnyddio Sylweddau 
  •   Deall cyfyrau Niwrolegol 

Further 
Training 
Courses 

Cwrs ymhellach
hyforddwr.  Manylion
yn gael ei rhannu ar

ol i gadarnhau 
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Hyforddi arall gan partneraid 

BCHBU 

HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM 
Yn ychwanegol at ein cyrsiau a gomisiynwyd rydym wedi llunio rhestr o hyforddiant / deunyddiau hyforddi 
rhad ac am ddim a allai fod o ddiddordeb.  Er hynny, sylwch os gwelwch yn dda nad yw Tîm Datblygu’r 
Gweithlu yn cymeradwyo’r hyforddiant hwn a chyfrifoldeb yr unigolyn a’u rheolwr yw barnu pa mor addas 
yw’r hyforddiant a beth yw ei ansawdd. 

Hyforddiant Trosolwg cryno Lefel Manylion y Darparwr Hyd y cwrs Tystysgrif 
yn cael ei 
chyfwyno 

Defnyddio Gall y defnydd anghywir o Rhagarweiniol "https://youtu.be/JEnuKKY- Clip fdeo Na 
Cyfarpar Gyfarpar Diogelu Personol 04Bc" https://park.payby- 7 munud 
Diogelu arwain at risg ychwanegol phone.com/conwy/ 
Personol i chi eich hunain, eich 

cydweithwyr, teulu a 
frindiau. Dylid defnyddio’r 
fdeo hwn i roi gwybod i 
chi am y gweithdrefnau 
a’r polisïau diweddaraf 
sydd mewn grym. Ar 
ôl tynnu eich Cyfarpar 
Diogelu Personol yn unol 
â’r cyfarwyddiadau yn y 
clip, mae golchi eich dwylo 
yn llawn yn y dull cywir 
yn bwysig cyn ymgymryd 
ag unrhyw dasgau eraill. 
Argymhellir ymgymryd â 
hyforddiant pellach yn 
benodol yn ymwneud â 
rheoli haint a golchi dwylo’n 
gywir. 

Cyfarpar Diogelu Caif Cyfarpar Diogelu Ymwybyddi- https://greymatterlearning. E-ddysgu No 
Personol Personol ei ddefnyddio aeth co.uk/social-care-courses/ 30 munud 
(hanfodion ymhob maes o fewn Sylfaenol ppe-covid-19-essentials/ 
Covid-19) diwydiant i ddiogelu 

gweithwyr rhag 
peryglon. Ym maes iechyd 
a gofal cymdeithasol caif 
Cyfarpar Diogelu Personol 
ei wisgo i ddiogelu 
gweithwyr a’r bobl y 
gofalir amdanynt a’u 
cefnogi. Tra bod Cyfarpar 
Diogelu Personol yn cael 
ei gynnwys yn Atal a 
Rheoli Haint, mae yna 
focws cynyddol wedi bod 
ar Gyfarpar Diogelu 
Personol  yn ystod 
pandemig COVID-19. 
Nod y cwrs hwn yw 
cynyddu'r ymwybyddiaeth 
o Gyfarpar Diogelu 
Personol mewn gofal 
cymdeithasol. Mae’n 
ymdrin â sut i’w 
ddefnyddio’n gywir er 
mwyn cadw pawb mor 
ddiogel â phosibl. 
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Sgyrsiau ar y cyd 
Rheoli Heintiau 

Amcanion yr 
hyforddiant hwn:-

Rhagarweiniol https://vimeo.com/411312794 2 glip fdeo byr Na 

- I chi fod yn 
ymwybodol o arfer da 
a phwysigrwydd Rheoli 
Haint 
- Sicrhau technegau 
golchi dwylo da 
- I chi fod â 
dealltwriaeth o Bolisi 
a Gweithdrefn yn 
ymwneud â Rheoli 
Haint 
- Ymwybyddiaeth 
o’r achosion a 
throsglwyddo haint. 
Er mwyn cwblhau’r 
adran hon, fe fydd 
angen i chi wylio’r 
fdeos a darllen y 
wybodaeth a ddarperir. 

Cwrs Nod y cwrs e-ddysgu Ymwybyddi- Canolfannau Ailgylchu 20 munud ar y Na 
Ymwybyddiaeth  hwn yw cefnogi pobl yn aeth sylfaenol Gwastraf Cartref (conwy. mwyaf 
Coronafeirws a y sector Gofal i sicrhau gov.uk) 
Hylendid Dwylo eu bod yn golchi eu 
ar gyfer Gofal dwylo’n briodol er 

mwyn atal lledaeniad 
afechyd, gan gynnwys 
Coronafeirws. 

Diogelwch Mae ein cwrs e-ddysgu Lefel 1 -  https://www.freesocial- E-ddysgu 3 awr Oes 
Bwyd Diogelwch Bwyd sy’n Sylfaenol carelearning.co.uk/course/ 

rhad ac am ddim wedi food-safety-
ei ddylunio i ddarparu’r 
wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth hanfodol 
o Arferion Diogelwch 
Bwyd i unigolion sy'n 
ymdrin â bwyd agored. 

Diogelwch Fe allai’r hyforddiant Ymwybyddia- https://www.frstaidforfree. Dysgu ar eich Oes 
Bwyd Lefel 2 cymorth cyntaf ar-lein eth Sylfaenol com/ cyfymder eich 

hwn roi’r sgiliau a’r hun 
wybodaeth i chi i helpu 
i achub bywyd rhywun. 
Cwrs ymwybyddiaeth 
yn unig yw hwn ac nid 
yw’n disodli’r angen i 
fynychu cwrs ymarferol 
os yw eich rôl yn gofyn 
am hynny. 
 

Gofal Diabetes Nod y cwrs hwn yw rhoi Datblygiad https://www.vision2learn. E-ddysgu 10 awr Oes 
dealltwriaeth i chi o Profesiynol net/course/free/126/diabe-
ddiabetes, y mathau o Parhaus tes-care-level-2 
ddiabetes a sut i helpu Lefel 2 
pobl i reoli a thrin eu 
cyfwr. 

Hyforddiant Trosolwg cryno Level Provider Details Course 
duration 

Certifcate 
issued 
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Hyforddiant Trosolwg cryno Level Provider Details Course 

duration 
Certifcate 
issued 

Hyforddiant 
Ymwybyddiaeth 
o Sepsis 

Nod y modiwl e-ddysgu 
hwn yw rhoi trosolwg 
i chi o beth yw Sepsis, 
feithiau a fgyrau ac 
arwyddion a 
symptomau. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://www.mandatory-
training.co.uk/blogs/stat-
utory-mandatory-training/ 
free-sepsis-awareness-
training-course-online 

Dysgu ar eich 
cyfymder eich 
hun 

Na 

Rheoli 
Ymataliaeth 

Mae’r cwrs hwn yn 
egluro beth yw arferion 
iach a pha broblemau i 
gadw golwg amdanynt. 
Fe fyddwn hefyd yn 
darparu arweiniad 
ymarferol ar sut i 
gefnogi unigolion i 
reoli ymataliaeth. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://greymatterlearning. 
co.uk/social-care-courses/ 
ppe-covid-19-essentials/ 

E-ddysgu 45 
munud 

Na 

Ymwybyddiaeth 
o epilepsi 

Nod y cwrs hwn yw 
codi ymwybyddiaeth 
ynglŷn ag epilepsi a 
rheoli ftiau. Mae’n 
edrych ar y gwahanol 
fathau o ftiau, sut 
y ceir diagnosis yn 
ogystal â rhai o'r  
triniaethau sydd ar 
gael. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://greymatterlearning. 
co.uk/social-care-courses/ 
ppe-covid-19-essentials/ 

Dysgu ar eich 
cyfymder eich 
hun 

Na 

Trefniadau  
Diogelu 
Rhyddid 

Mae’r Trefniadau 
Diogelu rhag Colli 
Rhyddid yn cael eu 
disodli gan y Trefniadau 
Diogelu Rhyddid. Mae 
grŵp cenedlaethol yn 
datblygu cod ymarfer 
i egluro’r Trefniadau 
Diogelu Rhyddid. Mae’r 
dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau'r gwaith 
hwn wedi ei drefnu ar 
gyfer Gaeaf 2021 gyda 
rheoliadau newydd yn 
dod i rym o Ebrill 2022. 
Mae’r fdeo 5 munud 
hwn yn cynnwys 
gwybodaeth am y 
newidiadau hyn. 

Rhagarweini-
ol 

https://greymatterlearning. 
co.uk/social-care-courses/ 
ppe-covid-19-essentials/ 

Cyfwyniad byr 
5 munud 

Na 

Straen a 
Gwytnwch 

Mae’r cwrs hwn yn eg-
luro straen a sut i sylwi 
arno. Rydym yn eich 
cefnogi chi i 
ddeall gwytnwch a 
gweithredu'n bositif i 
feithrin eich gwytnwch 
eich hun. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://greymatterlearning. 
co.uk/social-care-courses/ 
ppe-covid-19-essentials/ 

E-ddysgu 
30 munud 

Na 
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Training Brief overview Level Provider Details Course 

duration 
Certifcate 
issued 

Sgiliau 
goruchwylio ar 
gyfer Rheolwyr 

Mae’r cwrs hwn wedi ei 
ddylunio’n benodol 
ar gyfer pobl mewn 
swydd reoli neu 
oruchwyliol sy’n 
gweithio mewn lleoliad 
gofal cymdeithasol. I rai 
mae goruchwyliaeth o 
hyd yn gallu creu 
delweddau o "wyliad-
wriaeth sefydliadol” 
ond o'i ddefnyddio’n 
gywir fe all gael efaith 
hynod o gadarnhaol ar 
berformia sefydliad, 
ei weithwyr ac yn 
bwysig y bobl y 
darperir ym 
gwasanaethau 
ar eu cyfer. Mae 
goruchwyliaeth yn 
llawer mwy na 
rhywbeth un i un. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://greymatterlearning. 
co.uk/social-care-courses/ 
supervision-skills-manag-
ers/ 

E-ddysgu 30 
munud 

Na 

Deall Urddas yn 
y Gweithle 

Fe fydd y cwrs hwn 
yn rhoi trosolwg i chi 
o’r wyth prif factor 
sy’n hyrwyddo urddas 
mewn gofal. Mae pob 
un o’r Ffactorau Urddas 
hyn yn cyfrannu at 
synnwyr unigolyn o 
hunan-barch, sydd 
i gyd yn bresennol 
mewn unrhyw ofal a 
gaif ei ddarparu. 

Ymwybyddia-
eth Sylfaenol 

https://www.freesocial-
carelearning.co.uk/course/ 
understanding-digni-
ty-in-care/ 

Dysgu ar eich 
cyfymder eich 
hun 

Oes 

Dulliau sy’n 
Canolbwyntio 
ar yr Unigolyn. 

Nod y cwrs yw i alluogi 
staf i ymddwyn mewn 
dull sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn, wedi ei 
seilio ar y framwaith 
dulliau sy’n 
canolbwyntio ar yr 
unigolyn, sy’n anelu i 
ddistyllu arferion gorau 
a nodi ymddygiadau, 
gwybodaeth a 
sgiliau craidd a 
throsglwyddadwy. 

Rhagarweini-
ol 

https://www.skillsplatform. 
org/courses/5192-per-
son-centred-approaches 

Dysgu ar eich 
cyfymder eich 
hun 

Oes 
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Training Brief overview Level Provider Details Course 

duration 
Certifcate 
issued 

Hyforddiant 
Dementia: 
‘Stand by Me 
Dementia’ 

Drwy ddramateiddiad 
fdeo fe all dysgwyr ddi-
lyn astudiaethau achos 
dementia drwy daith y 
claf yn dilyn diagnosis o 
ddementia, o ddiagno-
sis i ofal ysbyty. Mae 
pob fdeo yn darparu’r 
cyfe i fyfyrio ar arfer 
y dysgwyr eu hunain, 
yr heriau a wynebir yn 
eu swyddi a'r heriau o 
fewn eu sefydliad. 

Ymwybyddi-
aeth sylfaenol 

https://www.skillsplatform. 
org/courses/2310-free-
online-dementia-training-
stand-by-me-dementia 

Awr a 
35 munud 

Oes 

Diogelu Fe fydd y sesiwn Ymwybyddia- http://www.dysgu.net/ E-ddysgu 30 Na 
Oedolion a e-ddysgu 30 munud eth Sylfaenol Safeguarding munud 
Phlant hwn yn rhoi 

ymwybyddiaeth o 
ddiogelu oedolion a 
phlant i chi ac yn eich 
helpu i wybod pryd i 
weithredu fel 
 ‘rhybuddiwr’. 
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