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Essential 

Skills 
(English, Maths & ICT) 

 

ESOL 
(English for Speakers 

of Other Languages) 

Sgiliau Hanfodol – Saesneg a Mathemateg 
Mae darllen, ysgrifennu, mathemateg a chyfrifiadura yn eich 
helpu i ddod yn eich blaen mewn bywyd ac mewn gwaith.  
Os ydych am wella’ch sgiliau, neu os nad oes gennych 
gymwysterau, dyma fan gwych i gychwyn. Gallwch weithio 
ar eich cyflymder eich hun neu mewn grwpiau bach. 
 

A allaf ennill cymwysterau? 
Rydym yn cynnig cymwysterau Sgiliau Hanfodol City & Guilds o Lefel 
Mynediad 1 i Lefel 2. 
 

Pryd allaf  ddechrau? 
Gallwch ddechrau unrhyw bryd.  Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch 
heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, 
diwrnodau ac amseroedd. 
 

Cost? 
Mae’r cyrsiau am ddim. 
 

Cyrsiau Mathemateg 

Cyrsiau Saesneg 

Teitl y Cwrs Dydd Amser Crèche 

Pob lefel o Mynediad 1 i Lefel 2  Pob diwrnod  9.30-12canol dydd ☺ 

  1-3pm  ☺ 

Pob lefel o Mynediad 1 i Lefel 2  Nos Lun 6.30-9pm  

Teitl y Cwrs Dydd Amser Crèche 

Pob lefel o Mynediad 1 i Lefel 2  Pob diwrnod  9.30-12canol dydd ☺ 

  1-3pm ☺ 

Pob lefel o Mynediad 1 i Lefel 2  Nos Lun  6.30-9pm  
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☺ Crèche am ddim 



Essential 

Skills 
(English, Maths & ICT) 

 

ESOL 
(English for Speakers 

of Other Languages) 

ESOL - Saesneg ar gyfer Siaradwyr  
Ieithoedd Eraill 
Mae gennym lawer o fyfyrwyr sy’n astudio Saesneg fel 
iaith ychwanegol. Os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i 
chi, gall y cyrsiau hyn eich helpu. 
 

Mae angen Saesneg arnaf ar gyfer fy fisa 
Byddwch yn astudio ac yn ymarfer yr iaith y bydd arnoch ei hangen yn eich 
bywyd bob dydd, i ymgartrefu yn y DU, Dinasyddiaeth, gwaith ac addysg. 
 

Allaf i sefyll arholiadau? 
Gweithiwch i ennill tystysgrifau mewn Siarad a Gwrando, Darllen ac 
Ysgrifennu o Lefel Mynediad 1 i Lefel 2. Byddwn yn sicrhau eich bod mewn 
dosbarth o'r lefel gywir i chi. 
 

Pryd gallaf i ddechrau? 
Gallwch ddechrau unrhyw bryd. Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch 
heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, 
diwrnodau ac amseroedd. 
 

Cost? 
Mae costau’n amrywio  ond mae ffioedd cofrestru yn dechrau ar £10. Dewch 
â'ch pasbort a fisa pan fyddwch yn ymweld â ni er mwyn i chi beidio â thalu 

Teitl y Cwrs Dydd Amser Crèche 

Pob lefel, Dechreuwyr i Lefel 2  Pob diwrnod 9.30-12canol dydd ☺ 

  1-3pm ☺ 

ESOL Lefel 1/2  Nos Lun 6.30-9pm  

ESOL – Sgiliau Gwaith a TGCh Dydd Iau 1-3pm ☺ 

 
☺ Crèche am ddim 
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Essential 

Skills 
(English, Maths & ICT) 

 

ESOL 
(English for Speakers 

of Other Languages) 

Sgiliau Cyfrifiadura 
Ymunwch â chwrs TGCh i wella eich sgiliau digidol, creu 
CV, ennill sgiliau gwaith a chwilio a gwneud cais am 
swyddi. Mae gennym nifer o weithdai cyfrifiadura ar bob 
lefel, o ddechreuwyr i ddefnyddwyr hyderus. 
 

A allaf ennill cymwysterau? 
Mae pob cwrs yn arwain at dystysgrifau Agored Cymru ac ECDL (Trwydded 
Yrru Cyfrifiadurol Ewropeaidd). 
 

Pryd gallaf ddechrau? 
Gallwch ddechrau unrhyw bryd.  Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch 
heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, 
diwrnodau ac amseroedd. 
 

Cost? 
Mae llawer o’r cyrsiau am ddim (os ydych yn gymwys). Efallai y bydd ffioedd 
ar gyfer ECDL. Gofynnwch wrth wneud eich ymholiad. 

 
 
 

Teitl y Cwrs Dydd Amser Crèche 

Gweithdai Cyfrifiadura Pob diwrnod  9.30-12canol dydd ☺ 

Ysgrifennu CV  1-3pm ☺ 

Chwilio am swydd Nos Lun 5.30-8pm  

ECDL    

 
☺ Crèche am ddim 
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