
 

 

 

2017/18 

DYSGU OEDOLION YN Y GYMUNED YM MRO MORGANNWG 
 

 

CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM            
Yn Yn ôôôôôôôôll   ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn! 

www.gbotfree.org  

YN ÔL AR Y TRYWYDD IAWN 
I gofrestru ar gwrs neu gael manylion: 

���� 01446 733762  

I ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau 

Cymorth i chwilio am swydd 

Gwella eich Saesneg a Mathemateg 

Magu hyder 

☺☺☺☺ Meithrinfa am ddim! 



Dysgu Oedolion ym Mro Morgannwg ����    

 

Nôl ar y Cledrau  
Cyrsiau AM DDIM wedi eu 
cynllunio i alluogi unigolion 
cymwys i ddychwelyd i fyd 
gwaith a gwneud y gorau o’u 
cyfleon gwaith. Darllenwch 
ymlaen i gael manylion y cyrsiau 
sydd ar gael.     

                    
     

 
 

CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM  
Yn Yn ôôll  ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn!    

 

www.gbotfree.org 
���� 01446 733762 

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Bro Morgannwg 
yn cynnwys pedair rhaglen: 

 

Cyrsiau’r Fro  
Ystod eang o gyrsiau i oedolion 
mewn lleoliadau ledled y Fro, gan 
gynnwys Celf, Tecstilau, TGCh, 
Ieithoedd, Coginio, Cerddoriaeth 
a Dawns a llawer mwy! 

                    
     

 
 

VC 
Cyrsiau’r Fro 
Addysg i Oedolion 

www.valecourses.org 
���� 01446 773831 

 

Canolfan Ddysgu’r Fro  
Cyrsiau sgiliau sylfaenol AM 
DDIM i oedolion ar ddarllen, 
ysgrifennu, mathemateg a 
chyfrifiaduron. Rydym hefyd yn 
cynnig cyrsiau Saesneg i 
Siaradwyr Ieithoedd Eraill sy’n 
awyddus i ddysgu Saesneg. 
                    

     
 
 

vlc@valeofglamorgan.gov.uk 
���� 01446 736466 

 

Dysgu Cymraeg – y Fro 
Ystod eang o ddarpariaeth, o 
gyrsiau i ddechreuwyr pur i’r rhai 
rhugl. Lle bynnag y bo’ch ar eich 
taith iaith, gadewch i ni eich 
helpu ar hyd y daith!       
              
 
 

Mae’r prosbectws hwn yn rhoi manylion y cyrsiau AM DDIM sydd ar gael 
gan Nôl ar y Cledrau, darllenwch ymlaen i gael mwy o fanylion. 

1 Ffoniwch ���� 01446 733762 ☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle 

www.learnwelsh.cymru 
���� 01446 730402 

Vale Learning 
Centre 
 

Canolfan 
Ddygu’r Fro 



Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar  
Galwch draw neu ffoniwch i gadw eich lle, neu i gael cyngor a gwybodaeth. 

Sut i ymuno â chwrs ����    

Ydych chi’n gymwys i gael cwrs am ddim? ����    

Mae’r cyrsiau am ddim i’r rheiny sydd naill ai: 
• Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant ar hyn o bryd; 

• Yn derbyn budd-daliadau’r wlad (heb gynnwys pensiwn ymddeol y wlad); 

• Yn chwilio am waith neu gyfle i gael swydd well; 

• Yn meddu ar gymhwyster lefel 2 neu’n is. 

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston  
Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT 

���� 01446 733762 E: Palmerstoncentre@valeofglamorgan.gov.uk 
 

☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle Ffoniwch ���� 01446 733762 2 



Ydych chi angen cymorth i geisio a chwilio am swyddi? 

Bydd ein gweithdai AM DDIM yn eich helpu i:  
 

• Gofrestru ar Universal Job Match.  
• Defnyddio’r we i chwilio am swydd.  
• Llenwi ffurflenni cais.  
• Diweddaru eich CV a llythyr cefndir.  
• Paratoi ar gyfer cyfweliad.  
• Sefydlu cyfrifon ebost ac anfon ebyst gydag atodiadau.  
 
Clybiau Gwaith 

Clybiau Gwaith ����    

Lleoliad Dydd Amser Cysylltu Crèche 

Canolfan Ddysgu’r Fro, 
Llyfrgell y Barri Llun 10-12pnawn 01446 709432      

Cymunedau’n 1af  

Canolfan Byd Gwaith y 
Barri Merch 10-12pnawn 

Cysylltwch â’ch 
Cynghorydd BG 
am fanylion 

 

Llyfrgell Llanilltud Fawr Merch 1.30-3.30pm 01446 733762     
neu alw draw 

 

Canolfan Ddysgu 
Gymunedol Palmerston 

Merch 1-3pm 01446 733762     
neu alw draw 

☺ 

Sain Tathan  
The Gathering Place 

Iau 10.30-12.30pm 01446 733762     
neu alw draw 

 

Canolfan Ddysgu’r Fro, 
Llyfrgell y Barri Gwen 10-12.30pm 01446 733762     

neu alw draw 
 

Llyfrgell Penarth Gwen 1-3.30pm 029 2070 8438    
neu alw draw 

 

  

Heb gyfrifiadur? 
Mae cyfrifiaduron ar gael i chi, 
galwch i mewn i Chwilio am Swyddi 
arnynt yng Nghanolfan Palmerston 
Llun-Gwe 9 - 3.30pm  

3 Ffoniwch ���� 01446 733762 ☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle 

Mae cefnogaeth ar gyfer sgiliau digidol ar gael drwy gyfrwng y 

Gymraeg, ffoniwch 01446 733762 am fanylion. 



Cyrsiau AM DDIM: I’ch helpu i gael y swydd yna! ����    

Llunio eich CV  
P’un a ydych yn dechrau o’r dechrau neu’n diweddaru eich CV, bydd ein 
gweithdai’n eich helpu i gyflwyno eich sgiliau ac ysgrifennu proffil personol 
da a llythyr cefndir a fydd yn gwneud i’ch CV sefyll allan yn amlwg.  
 

Sgiliau Cyfweliad  
Bydd y gweithdy yma’n eich helpu i’ch cyflwyno eich hun yn hyderus, gan 
ystyried y mathau o gwestiynau a gewch chi a sut i arddangos eich sgiliau.  

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 

Canolfan Palmerston 01446 733762 Canolfan Ddysgu’r Fro 01446 736466 4 

Sgiliau Sylfaenol AM DDIM: Darllen, Ysgrifennu a Mathemateg ����    

Mae Sgiliau Sylfaenol yn eich helpu i wneud y gorau o’ch 
bywyd ac yn y gweithle. Os ydych am wella eich sgiliau neu os nad 
oes cymwysterau gennych, dyma’r lle i ddechrau.  
Mae gweithdai ar gael ledled y Fro, yn y Barri, Penarth, y Rhŵs, Llanilltud 
Fawr a Sain Tathan. 



Gweithdai Sgiliau Digidol 
Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiaduron wedi’u hachredu i 
bob lefel, o’r dechreuwyr newydd sbon i ddefnyddwyr hyderus.  

Cyrsiau AM DDIM: Gweithdai Sgiliau Digidol  ����    

Ardal Lleoliad Dydd Amser C 
Y Barri Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri Llun 12.30-3pm ☺ 

  Canolfan Ddysgu Palmerston Llun 1-3pm ☺ 

  Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri Maw 9.30-12pnawn ☺ 

  Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri Maw 12.30-3pm ☺ 

  Margaret Alexander Cen (Cymunedau’n 1af) Merch 1-3pm  

  Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri Iau 9.30-12pnawn ☺ 

  Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri Iau 12.30-3pm ☺ 

Penarth Llyfrgell Penarth (Profiadol) Merch 10-12pnawn  

  Llyfrgell Penarth (Dechreuwyr) Merch 1-3pm  

  West House, Penarth Iau 10-12pnawn  

Y Fro Wledig The Gathering Place, Sain Tathan Iau 1-3pm  

  Llyfrgell Llanilltud Fawr Merch 11-1pm  

  Can Gym Stewart Road, y Rhŵs Maw 1-3pm  

5 Canolfan Palmerston 01446 733762 Canolfan Ddysgu’r Fro 01446 736466 

Mae cefnogaeth ar gyfer sgiliau digidol ar gael drwy gyfrwng y 

Gymraeg, ffoniwch 01446 733762 am fanylion. 

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 



Gallwch wella eich sgiliau TGCh gyda chwrs byr wedi’i achredu a fydd yn eich 
helpu i wella eich CV, eich gwneud yn fwy atyniadol i gyflogwyr a’ch helpu i 
ddysgu sgiliau gwaith gwerthfawr.  
 

Cynnal Cyfrifiaduron: Cewch ddysgu sut i gadw eich cyfrifiadur yn 
rhedeg yn esmwyth, glanhau eich bwrdd gwaith a sicrhau bod moddau a 
gosodiadau diogelwch yn eu lle.  

Ffotograffeg: Cewch ddysgu sut i dynnu lluniau gwell, eu cadw, eu golygu 
a’u llwytho. Yn addas i’r gweithle neu’r gymuned.  
Gwe-ddylunio: Cewch ddysgu sut i greu gwefan syml. Crëwch we-
dudalennau deniadol yn cynnwys dolenni, lluniau a chyfryngau amrywiol. 

☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle Ffoniwch ���� 01446 733762 6 

TYGE (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd)  
Lefelau 1,2, a 3 (uwch) 
Enillwch y cymhwyster hwn. Modiwlau ar gael yn cynnwys: Word, Excel, 
Access, Gwella Cynhyrchiant a Power Point. Bydd taliadau arholiad ar 
waith ar gyfer pob modiwl TYGE. Efallai y bydd ffioedd cofrestru yn 
daladwy (dibynnu ar y sefyllfa). 

Lleoliad Lefel Dydd Amser C 

Canolfan Ddysgu’r Fro, Llyfrgell y Barri 1/2 Llun 6-8.30pm  

The Gathering Place, Sain Tathan 1/2 Maw 1-3pm  

Llyfrgell Llanilltud Fawr 1/2 Merch 11-1pm  

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston 1/2 Gwen 10-12pnawn ☺ 

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston 2/3 Iau 1-3pm ☺ 

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston 2/3 Iau 7-9pm  

Cyrsiau AM DDIM: Gweithdai Sgiliau Digidol  ����    

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 



Cyrsiau AM DDIM: Sgiliau ar gyfer y gweithle  ����    

Gwasanaeth Cwsmeriaid a’r Dderbynfa 
Sgiliau gwerthfawr i weithio mewn unrhyw amgylchedd 
sydd â ffocws ar y cwsmer, yn cynnwys y Dderbynfa, y 
Swyddfa a Chanolfannau Galw. Cewch ddysgu sut i 
gyfathrebu’n effeithiol, rhoi gwybodaeth a chymorth a 
delio gyda chwynion.  

Trin gwallt 

Cwrs cyflwyno i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn trin 
gwallt. Bydd y cwrs yma’n eich cyflwyno i weithio mewn 
salon, gofalu am y gwallt, steilio a thriniaethau.  

Cyflwyniad i weithio mewn Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol 
I unrhyw un sy’n ystyried gweithio neu wirfoddoli fel 
gofalwr neu weithiwr cefnogi gyda’r henoed, yr anabl 
neu fel gweithiwr cymorth. Bydd yn cynnwys gofal 
cymdeithasol ac iechyd cyffredinol, asesiad risg a 
chyfathrebu. 

Gofal plant 

Byddwch yn cymryd y camau cyntaf tuag at weithio 
mewn amrywiaeth o leoliadau gofal plant yn cynnwys 
gofalu am blant, meithrinfeydd, ysgolion neu 
gynlluniau chwarae. Byddwch yn dysgu am ddatblygiad 
plant, diogelu a chwarae.  

Harddwch 
Bydd y cwrs yma yn eich cyflwyno i driniaethau 
harddwch sylfaenol, gan gynnwys gofal y croen a 
rhoi colur, gofal ewinedd a’r cyfle i ystyried 
hyfforddiant pellach. 

Arlwyo a Hylendid Bwyd 
I unrhyw un sy’n ystyried cael ei gyflogi, enillwch 
gymhwyster Hylendid Bwyd sy’n addas ar gyfer 
cyflogaeth neu wirfoddoli mewn amrywiaeth o 
swyddi gan gynnwys siopau coffi, tai bwyta, 
tafarndai a gwestyau. Byddwch yn dysgu sut mae 
gweini bwyd a diod, gosod byrddau a gwasanaeth. 

7 Ffoniwch ���� 01446 733762 ☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle 

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 



Cyrsiau AM DDIM: Sgiliau ar gyfer y gweithle ����    

Gwaith Coed/DIY 

Mae’r Cwrs yma’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n ystyried 
addysg uwch a hyfforddiant mewn gwaith coed. 
Byddwch yn dysgu i ddefnyddio offer pŵer a llaw yn 
ddiogel ar gyfer gwaith DIY sylfaenol a sgiliau gwaith 
coed yn y gweithdy.  

Iechyd a Diogelwch 

Mae hwn yn gwrs defnyddiol ar gyfer pob math o 
gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli. Bydd cyfle i chi ennill 
cymhwyster sylfaenol mewn Iechyd a Diogelwch.  

Diogelwch Tân 
Byddwch yn dysgu am atal tân a gweithdrefnau 
diogelwch ar gyfer y gweithle a’r cartref, ac yn ennill 
cymhwyster gwerthfawr.  

Cymorth Cyntaf Sylfaenol 
Pan fyddwch yn cwblhau’r cwrs yma byddwch yn cael 
cymhwyster cymorth cyntaf sylfaenol a fydd yn 
ddefnyddiol ar gyfer unrhyw weithle, cartref neu 
gymuned.  

Moneywise 

Cyfle i ddysgu sut i reoli eich arian, cyllideb y cartref a 
biliau ynni. Byddwch yn dod i ddeall bancio ar-lein, 
gwefannau cymharu ac yn gwario llai o arian.  

Uwchgylchu Dodrefn 

Dysgwch sgiliau uwchgylchu ac adfer hen ddodrefn. 
Byddwch yn dysgu sut i drwsio, adnewyddu ac 
ailwampio eich eitemau cartref ac arbed arian!  

☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle Ffoniwch ���� 01446 733762 8 

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 



Cyrsiau AM DDIM: Sgiliau ar gyfer y gweithle ����    

Ysgrifennu Creadigol 
Dyma’ch cyfle i ddatblygu’ch doniau ysgrifenedig! Bydd y 
cwrs 10 wythnos yma’n eich helpu i ddatblygu eich sgiliau 
ysgrifennu, naratif disgrifiadol a’ch syniadau i gynhyrchu 
straeon byrion, barddoniaeth, erthyglau ac hyd yn oed 
gyhoeddiadau digidol.  

9 Ffoniwch ���� 01446 733762 ☺ Mae meithrinfa ar gael ond rhaid cofrestru lle 

Ffoniwch 01446 733762 i gael manylion y cwrs nesaf yn eich ardal 

Iaith Arwyddion Prydeinig  
(Cwrs 10 wythnos wedi’i achredu)  
Mae’r Cwrs yma wedi ei achredu gan Agored Cymru ar 
lefel un. Byddwch yn dysgu Iaith Arwyddion Prydeinig 
sylfaenol pob dydd sy’n addas i’r cartref, y gymuned, y 
gweithle ac i wirfoddoli. Bydd rhaid i unrhyw un NAD ydynt 
yn gymwys i wneud GBOT dalu ffi cofrestru ac arholiad.  

Straen mewn Teuluoedd 

Mae bywyd teulu’n gallu bod yn straen. Byddwch yn 
ystyried beth sy’n achosi straen a beth yw arwyddion a 
symptomau straen a byddwch yn datblygu ffyrdd o reoli 
sefyllfaoedd, gostwng eich straen, ymlacio a chario mlaen!  

Cwnsela a Chyfathrebu 

Bydd y Cwrs deg wythnos yma sydd wedi’i achredu’n 
cyflwyno sgiliau cwnsela sylfaenol i chi. Byddwch yn 
dysgu am iaith y corff, gwrando gweithredol a gwella eich 
sgiliau cyfathrebu.  

Hyder a Phendantrwydd 

Gall y Cwrs yma eich helpu i ddod yn fwy hyderus a 
gwella eich hunan-barch. Byddwch yn ystyried beth 
mae’n ei olygu i fod yn hyderus ac ymddwyn mewn ffordd 
bendant. Byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu’n fwy 
effeithiol.  

Rheoli Dicter 

Cewch ddysgu sut i ddeall a rheoli eich emosiynau a delio 
gyda sefyllfaoedd llawn straen yn fwy effeithiol.  



 

CAMAU CYNTAF 
Dysgu Anffurfiol i 
Oedolion 

Mae’r cyrsiau camau cyntaf AM 
DDIM hyn yn rhoi’r cyfle i chi: 
 

• roi cynnig ar sgiliau 
newydd 

• adeiladu hyder 
• ystyried cyfleoedd 

eraill 
 

Cyrsiau yn rhedeg am 10 neu 15 
wythnos. Ar ddiwedd y cwrs 
bydd dysgwyr yn cael eu cyfeirio 
at gyrsiau a hyfforddiant pellach 
a chyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r 
cyrsiau yma yn annog defnyddio 
deunyddiau wedi eu hailgylchu 
gyda syniadau i arbed arian, 
sgiliau gwaith y cartref a 
phatrwm byw iach. 
 

Dewiswch rhwng: 
 

• Crefft a thecstiliau 
• Sgiliau peiriant gwnïo  
• Uwchgylchu 
• Craff ‘da’r Ceiniogau 
• Tyfu llysiau 
• Bwyta’n Iach 
• Rheoli eich pwysau 
• Ysgrifennu Creadigol 
• Crefft Siwgr 
• Therapïau Ategol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffoniwch 01446 733762 
Am fanylion y cwrs nesaf yn 
eich ardal. 



 

 

 

  
 

CYNHWYSIANT ANABLEDD MEWN 
ADDYSG GYMUNEDOL 

 

Dysgu â chymorth ar gyfer sgiliau a hamdden 
 

Mae’r cyrsiau hyn yn addas i oedolion sydd am 
fwynhau gweithgaredd i wella eu hiechyd a’u 

lles a’u sgiliau cymdeithasol. 
 

 

D.I.C.E. 

CYRSIAU Â 
CHYMORTH 

DYSGU 
YCHWANEGOL 

 

Cyrsiau 10 wythnos 
Canolfan Palmerston 
Cadoc Crescent 
Y Barri, CF63 2NT 

 

DRYMIO LLAW 
AFFRICANAIDD 

Mon 4-6pm 
 
� 
 

CELF A CHREFFT 
Wed 10-12pnawn 

 
� 
 

CERDDORIAETH 
A SYMUD 
Thu 4�6pm 

 
Nodwch: 

Bydd ffi cofrestru ar y 
cyrsiau hyn 

Am fanylion y cwrs 
nesaf yn eich ardal 

 

Ffoniwch: 
01446 
733762 

 
Treganna, Caerdydd 
029 2087 2030 

 
 CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM  

Yn Yn ôôôôôôôôll  ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn!    



 

 

CYRSIAU GYDA CHYMORTCYRSIAU GYDA CHYMORTCYRSIAU GYDA CHYMORTCYRSIAU GYDA CHYMORTHHHH    
DYSGU YCHWANEGOLDYSGU YCHWANEGOLDYSGU YCHWANEGOLDYSGU YCHWANEGOL        

Dysgu ar gyfer Oedolion ag Dysgu ar gyfer Oedolion ag Dysgu ar gyfer Oedolion ag Dysgu ar gyfer Oedolion ag 
Anghenion YchwanegolAnghenion YchwanegolAnghenion YchwanegolAnghenion Ychwanegol    
 

Mae’r cyrsiau achrededig hyn yn addas ar gyfer 
dysgwyr cymwys sydd am weld cynnydd ac ennill 
sgiliau a chymwysterau a fydd yn ddefnyddiol yn y 
gweithle neu i wirfoddoli. Bydd cyfle i fynd ymlaen ar 
gwrs 10 wythnos pellach. 

Gweithdy Sgiliau Digidol, Llun 9.30-11.30, Canolfan Palmerston 
Byw’n Iach, Llun 12.30-2.30pm, Canolfan Palmerston 

 

Ffoniwch i gael manylion y cwrs nesaf sydd ar gael 

���� 01446 733762 

YSGRIFENNU CREADIGOL 
Dydd Mawrth 1-3pm, Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston, y Barri 
  

CROCHENWAITH 
Dydd Mawrth 4-6pm, Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston, y Barri 
  

HYDER AC YMRYMUSO 
Dydd Iau 1-3pm, Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston, y Barri 

Ffoniwch i gael manylion y cwrs nesaf sydd ar gael 
���� 01446 733762 

Cyrsiau i Oedolion â  
Phrofiad o Broblemau  
Iechyd Meddwl 
Gall y cyrsiau ymrymusol AM DDIM hyn wella ansawdd 
bywyd unigolion a effeithiwyd gan broblemau iechyd meddwl. 

CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM  
Yn Yn ôôôôôôôôll  ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn!    

CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM  
Yn Yn ôôôôôôôôll  ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn!    



 

I gael mwy o fanylion ���� 1446 730402 www.gbot.free.org 

Gweithgareddau rheolaidd yn ystod y tymor  

CYMRAEG! 
Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

Clwb Llyfrau (misol)  Caffi Cymraeg (wythnosol) 

Gallwch ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd a lled y Fro. 

Digwyddiadau Arbennig i’r teulu cyfan  

Nadolig Cymreig, Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017, 10-1pm, Canolfan Ddysgu Palmerston 
Cynhesu’r Gaeaf, Dydd Gwener 9 Ionawr 2018, 12-2pm, Canolfan Ddysgu Palmerston 
Cinio Gŵyl Ddewi, Dydd Iau 1 Mawrth 2018, 12-2pm, Canolfan Ddysgu Palmerston 

Dysgu 
Learn 

Meithrinfa AM DDIM 
 
Mae meithrinfa AM DDIM ar gael i rieni a gofalwyr sy’n 
mynd i wersi yn ystod y dydd yng Nghanolfan Dysgu 
Oedolion Palmerston a Chanolfan Dysgu Agored y Fro.  
 

� Mae’r methrinfeydd wedi’u cofrestru’n llawn i fabanod a phlant o chwe wythnos oed i 
bum mlwydd oed a chânt eu rhedeg gan staff cymwysedig.  

� Mae’r feithrinfa ar gael ar gyfer nifer o sesiynau, gofynnwch i’r 
canolfannau pryd maent ar gael.  

� Mae plant yn elwa o’r cyfle i ymwneud â phlant eraill a  
    dysgu drwy chwarae.  

 

Rhaid trefnu i gadw lle yn y feithrinfa pan fyddwch yn 
cofrestru.  

 

  Canolfan Palmerston   Canolfan Ddysgu’r Fro 
  01446 733762        01446 736466 
 

Nodwch: dim ond os bydd digon o blant i lenwi’r 
feithrinfa y byddwn yn darparu’r gwasanaeth. 

I’ch helpu i ddysgu!  

 

CYRSIAU AM DDIMCYRSIAU AM DDIM  
Yn Yn ôôôôôôôôll  ar yar y  Trywydd Iawn!Trywydd Iawn!    


