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

Cymorth i chwilio am swydd 

I ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau 

Gwella eich Saesneg a Mathemateg 

Magu hyder 

Rhowch hwb i’ch iechyd a’ch lles 

 

 

 
I gadw lle ffoniwch: 
01446 733762 
Yn ôl ar y Trywydd Iawn 



MEITHRINFA AM DDIM 

Meithrinfa 

am ddim! 

Edrychwch  
am y  symbol  

 

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  

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

Canolfan Palmerston 
01446 733762 

Canolfan Ddysgu’r Fro 
01446 736466 



SUT I YMUNO Â CHWRS 

Canolfan Ddysgu Palmerston 
Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT 

 01446 733762 E: Palmerstoncentre@valeofglamorgan.gov.uk 

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar 

 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. 

Ydych chi’n gymwys i gael cwrs am ddim? 

Galwch draw neu ffoniwch i gadw eich lle, neu i gael cyngor a gwybodaeth. 

Mae’r cyrsiau am ddim i’r rheiny sydd naill ai: 
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Bydd ein gweithdai AM DDIM yn eich helpu i: 
 

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

Lleoliad Dydd Amser Crèche 

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

Canolfan Byd Gwaith y Barri Merch 10-12pnawn  

Llyfrgell Llanilltud Fawr Merch 1.30-3.30pm  

Canolfan Ddysgu Palmerston Merch 1-3pm  

Sain Tathan, The Gathering Place Iau 10.30-12.30pm  

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

Llyfrgell Penarth Gwen 1-3.30pm  

CLYBIAU GWAITH 

Ydych chi angen cymorth i geisio a chwilio am swyddi? 

Heb gyfrifiadur? 

Mae cyfrifiaduron ar gael i chwilio am 
swyddi mewn Llyfrgelloedd a Chanolfan 
Palmerston, dydd Llun i ddydd Gwener  
9-3.30pm  
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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. 

Ffurflenni Cais  

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i gwblhau amrywiaeth o ffurflenni cais gan 

ddefnyddio prosesydd geiriau neu lawysgrifen neu drwy gyflwyno cais ar-lein.  

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.  

SGILIAU SYLFAENOL AM DDIM: DARLLEN, YSGRIFENNU A MATHEMATEG 

Sgiliau Sylfaenol 

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. 
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Rydym yn cynnig ystod eang o weithdai cyfrifiadur achrededig ar gyfer pob lefel - o 
ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus. 
  

Mae dysgwyr yn gallu gweithio tuag at ystod o gymwysterau yn ôl eu hanghenion 
unigol a'u nodau personol, p'un a oes angen i chi ddiweddaru eich sgiliau 
cyfrifiadurol ar gyfer y gweithle, gwirfoddoli neu'ch bywyd bob dydd. 
  

Rydym yn cynnig cyrsiau ledled Bro Morgannwg; yn ystod y bore, prynhawn, 

hwyrddydd neu gyda'r nos. Cysylltwch â'n canolfan a byddwn yn eich helpu i ddod o 

hyd i le ar gwrs yn eich ardal leol, ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus i chi.  

CYRSIAU AM DDIM: GWEITHDAI SGILIAU DIGIDOL 

Gweithdai Sgiliau Digidol 

Cynhelir Gweithdai Sgiliau Digidol mewn lleoliadau amrywiol yn 
y Barri, Llanilltud Fawr, y Rhws, Sain Tathan a Phenarth. Cysylltwch 
â ni i archebu cwrs AM DDIM.  

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

 01446 733762 E: Palmerstoncentre@valeofglamorgan.gov.uk  

Mae cefnogaeth ar gyfer sgiliau digidol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ffoniwch 01446 733762 am fanylion. 
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Agored Cymru - Mae amrywiaeth o unedau Agored Cymru ar gael am ddim o lefel 
mynediad i lefel 2. Nid oes arholiad na phrawf. Byddwch ond yn gorfod cwblhau llyfr 
gwaith o dystiolaeth a fydd yn cael ei asesu gan eich tiwtor. Mae unedau’n Cynnwys 
Word, y Rhyngrwyd, Ebost, PowerPoint, Publisher ac Excel. Gallwch symud ymlaen i 
gymwysterau ECDL.  
 

Bathodynnau Digidol - Mae gennym nifer o Fathodynnau Agored y gellir eu 
dyfarnu'n electronig ar y cyd â Chyngor Partneriaeth Cymru gyfan (bartneriaeth 
dysgu cymunedol Caerdydd a'r Fro).  

Cymwysterau  



CYRSIAU SGILIAU DIGIDOL ERAILL  

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.  

Llythrennedd Digidol  

Mae sgiliau digidol yn dod yn fwyfwy pwysig ym mhob ran o’n bywydau. Dysgwch 
sut i gadw'n ddiogel ar-lein, a sut i ddefnyddio ystod o ddyfeisiau, technegau 
digidol, apiau ac offer.  

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. 

CYRSIAU AM DDIM: GWEITHDAI SGILIAU DIGIDOL 

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). 

TYGE 
Trwydded Yrru 
Gyfrifiadurol Ewropeaidd 
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Amrywiaeth o gyrsiau cyflwyniadol ar gyfer y gweithle, gwirfoddoli neu ar gyfer eich 
datblygiad personol, gyda'r cyfle i ystyried symud ymlaen i addysg a hyfforddiant 
pellach. Byddwch yn derbyn achrediad Agored.  

CYRSIAU AM DDIM: SGILIAU AR GYFER Y GWEITHLE  

Gwasanaeth Cwsmeriaid 

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. 

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.  

Arlwyo 

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. 
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CYRSIAU AM DDIM: SGILIAU AR GYFER Y GWEITHLE 

Cyflwyniad i Ofal 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.  

Cyflwyniad i Drin 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 Ofal 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. 

Cyflwyniad i Waith Coed a Gwaith y Cartref  

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.  

 

Iaith Arwyddion Prydain  
 

Dysgwch Iaith Arwyddion Prydain sylfaenol bob dydd sy'n addas ar gyfer y 
cartref, y gymuned, y gweithle a gwaith gwirfoddol. Achrediad Agored Cymru ar 
lefel un. I unrhyw un nad yw'n gymwys am gymorth dan y cynllun hwn, bydd ffi 
gofrestru ac arholiad yn daladwy.  
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Bydd ein pecyn cymorth datblygiad personol yn helpu i feithrin eich hyder a'ch 
hunan-barch a gwella eich sgiliau cyfathrebu. Byddwch yn gallu dewis gwahanol 
unedau yn ôl eich anghenion unigol er mwyn eich helpu i gyrraedd eich nodau a'ch 
cael yn ôl ar y trywydd iawn!  

CYRSIAU AM DDIM: # MAE AMDANOCH CHI!  

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 Straen  

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! 

Rheoli Dicter 

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

Rheoli Amser  

Mae rheoli’ch amser yn eich helpu i reoli’ch bywyd. Bydd cynllunio eich amser yn eich 
helpu i fod yn fwy trefnus, yn fwy parod a dan lai dan straen. Gwnewch amser ar gyfer 
dysgu a sgiliau, ymlacio ac ymarfer corff, teulu a ffrindiau a beth sydd bwysicaf i chi.  

Cyfathrebu a Chwnsela  

Mae meddu ar sgiliau cyfathrebu da yn golygu deall iaith y corff a phwysigrwydd 
defnyddio dulliau gwrando gweithredol ac iaith gadarnhaol. Bydd dysgwyr yn cael y 
cyfle i ennill tystysgrif Cyflwyniad i Gwnsela. 
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CYRSIAU AM DDIM: DYSGU ANFFURFIOL 

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      Uwchgylchu 
 Gwneud gemwaith      Bwyta’n iach 
 Ysgrifennu creadigol    Crefft siwgr 
  Iechyd a lles             Gwaith coed 
 

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



 

Dysgu ar gyfer Oedolion ag Anghenion Ychwanegol 

Gweithdy Sgiliau Digidol 
Iau 9.30-11.30am, Canolfan Palmerston 

Ffoniwch i gael manylion y cwrs nesaf sydd ar gael 

 01446 733762 

YSGRIFENNU CREADIGOL 
Dydd Mawrth 10-12, Canolfan Ddysgu Palmerston 
 

CROCHENWAITH 
Dydd Llun 3-5pm, Canolfan Ddysgu Palmerston 
 

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

Ffoniwch i gael manylion y cwrs nesaf sydd ar gael 

 01446 733762 

Gall y cyrsiau ymrymusol AM DDIM hyn wella 
ansawdd bywyd unigolion a effeithiwyd gan 
broblemau iechyd meddwl. 

CYRSIAU GYDA CHYMORTH DYSGU YCHWANEGOL 

CYRSIAU I OEDOLION Â PHROFIAD O BROBLEMAU IECHYD MEDDWL 

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. 



 

 

 

 
CYNHWYSIANT ANABLEDD MEWN 

ADDYSG GYMUNEDOL 
 

Dysgu â chymorth ar gyfer sgiliau a hamdden 
 

Mae’r cyrsiau 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 11 wythnos 

Canolfan Palmerston 
Cadoc Crescent 
Y Barri CF63 2NT 

 
DRYMIO LLAW 
AFFRICANAIDD 
Dydd Llun 4-6pm 

 
 
 

CELF A CHREFFT 
Dydd Mercher 10-12 

 
Nodwch: 

Bydd ffi cofrestru 
ar y cyrsiau hyn. 

Am fanylion y cwrs 
nesaf yn eich ardal 

 
Ffoniwch: 
01446 
733762 

 
Treganna, Caerdydd 

029 2087 2030 
 
 



DARPARWYR ADDYSG BRO MORGANNWG ERAILL 

Dysgu 
Learn 

DYSGU DRWY’R GYMRAEG 

7 Rhag 2018  Nadolig Cymreig       18 Ion 2019   Canol Gaeaf 
1 Mawrth 2019 Dydd Gŵyl Dewi     24 Mai 2019   Noson Lawen 

Digwyddiadau arbennig i’r Teulu (Canolfan Palmerston) 

Gweithgareddau cyson yn ystod y tymor 

Clwb Llyfrau (misol), Caffi Cymraeg (wythnosol), Gweithdy Digidol (wythnosol) 

Am fanylion  1446 730402 www.dysgucymraeg.cymru 

   

   

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!  
Ewch i valecourses.org  
i lawrlwytho’r llyfryn 
diweddaraf. 

Dysgu Cymraeg - y Fro 
Ystod eang o ddarpariaeth, o 
gyrsiau i ddechreuwyr pur i’r 
rhai rhugl. Lle bynnag y boch 
ar eich taith iaith, gadewch i 
ni eich helpu ar hyd y daith! 
Ewch i learnwelsh.cymru er 
mwyn lawrlwytho’r llyfryn 
diweddaraf. 

Canolfan Ddysgu’r Fro 
Cyrsiau sgiliau sylfaenol AM 
DDIM i oedolion gan gynnwys 
darllen, ysgrifennu, 
mathemateg a chyfrifiaduron. 
Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau 
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd 
Eraill sy’n awyddus i ddysgu 
Saesneg. Ewch i 
valeofglamorgan.gov.uk/vlc er 
mwyn lawrlwytho’r llyfryn 
diweddaraf. 

GWEITHGAREDDAU CYFRWNG CYMRAEG 


