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TÎM DATBLYGU GWEITHLU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 
 
Mae Tîm Datblygu Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn seiliedig yng 
Nghanolfan Fusnes Maes Glas, ar ffordd yr arfordir islaw Treffynnon.  Caiff ei ariannu’n rhannol 
gan grant gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 
(SCWDP), mewn cydweithrediad gydag Awdurdodau Lleol eraill yng Ngogledd Cymru, i 
ddarparwyr gofal cymdeithasol yn Sir y Fflint.  Mae’n ganolfan FfCCh, wedi’i hachredu gan City 
and Guilds, gyda 4 Asesydd yn cwmpasu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a rhaglenni eraill.  Mae 
un Swyddog Datblygiad a Hyfforddiant Staff yn arwain ar hyfforddiant datblygiad proffesiynol 
parhaus ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant, mae un yn arwain ar gymwysterau 
a hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol a chaiff y tîm ei arwain gan Allison Lowry-Phillips. 
 
 
MEYSYDD GWAITH 

 
Cyrsiau mewn canolfannau 
 
Mae cyrsiau hyfforddiant wyneb i wyneb yn digwydd yng Nghanolfan Fusnes Maes Glas ar 
amrywiaeth eang o bynciau gofal cymdeithasol, fel a gyhoeddir mewn Newyddlen chwarterol.  
Mae cyrsiau yn rhad ac am ddim i ddarparwyr gofal cymdeithasol sy’n seiliedig yn Sir y Fflint.  
Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer cyrsiau unigol, a’u dychwelyd, drwy e-bost at 
wdt@flintshire.gov.uk.   
 
Talebau Hyfforddiant 
 
Mae talebau hyfforddiant yn cynnig mynediad i staff gofal cymdeithasol o’r sector annibynnol 
a’r sector gwirfoddol o asiantaethau sy’n seiliedig yn Sir y Fflint i hyfforddiant gorfodol neu 
graidd gan ddarparwyr hyfforddiant lleol cymeradwy.  Rhaid i asiantaethau gwblhau holiadur 
gweithlu blynyddol, yna caiff talebau eu dyrannu iddynt yn ôl nifer y staff gofal a gyflogir 
ganddynt yn y sir.  
 
Mae argaeledd talebau yn dibynnu ar swm y grant SCWDP a ddyrennir i’r cynllun.  Gellir 
cyfnewid talebau hyfforddiant i roi mynediad â chymhorthdal i hyfforddiant craidd neu orfodol, 
fel a nodir ym Mhasbort Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru.  Dylid anfon ymholiadau am y 
cynllun talebau drwy e-bost at wdt@flintshire.gov.uk, neu dros y ffôn i 01352 702591.  
 
QCF 
 
Mae’r Ganolfan QCF ym Maes Glas yn cynnig QCF lefel 2, 3 a 5 mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, i staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau i oedolion: pobl hŷn, iechyd meddwl, 
anableddau dysgu, gofal preswyl a gofal cartref.  Rydym hefyd yn cynnig QCF lefel 2 mewn 
Dementia; a’r Wobr Iechyd Meddwl lefel 3 Datblygu Arfer yn y Gymuned.  Mae rhestr aros o 
ymgeiswyr, ac mae blaenoriaethu yn ôl natur y swydd, rôl a chymwysterau presennol.  Gellir 
trefnu trafodaeth o ran addasrwydd y rhaglen QCF ar gyfer rôl yr unigolyn a cheisiadau ar gyfer 
y rhaglen, drwy e-bost i fran.graham@flintshire.gov.uk.   Nid yw’r Tîm Datblygu Gweithlu yn 
codi tâl ar ddarparwyr gofal cymdeithasol sy’n seiliedig yn Sir y Fflint am raglenni QCF.  Mae 
amrywiaeth ehangach o opsiynau QCF ar gael drwy Goleg Cambria a darparwyr eraill. 
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Datblygiad Gyrfa Gofal Cymdeithasol 
 

Mae Swyddog Datblygiad a Hyfforddiant Staff pwrpasol ar gael i gynghori unigolion sydd am 
ddatblygu eu gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol.  Mae K101, An Introduction to Health and 

Social Care, yn fodiwl lefel 1 rhagarweiniol allweddol y Brifysgol Agored, sy’n darparu trosolwg 

awdurdodol o iechyd a gofal cymdeithasol, gydag astudiaethau achos go iawn i fynd â chi i’r 
profiad o gael gofal a gweithio mewn gwasanaethau gofal.  Mae KZW113, Foundations for 

Social Work Practice, yn fodiwl lefel 1 arall gan y Brifysgol Agored a fydd yn datblygu eich 

gwybodaeth am rolau allweddol gofal cymdeithasol/gwaith cymdeithasol, a chyflwyno’r 

safonau a’r codau ymarfer. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at 

carol.armstrong@flintshire.gov.uk 
 
Gwaith Datblygiadol 
 
Mae’r Tîm Datblygu Gweithlu yn dosbarthu a chasglu Arolwg Gweithlu blynyddol i ddarparwyr 
gofal cymdeithasol yn Sir y Fflint.  Mae’r arolwg yn mapio anghenion datblygu yn ôl hyfforddiant 
craidd ac arbenigol a datblygu rheoli.  Mae’n rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i Awdurdodau 
Lleol yng Ngogledd Cymru i edrych ar barhad busnes ac mae’n gysylltiedig â’r cynllun 
rhanbarthol i gefnogi gwasanaethau cynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg, 
anfonwch e-bost at wdt@flintshire.gov.uk 
 
Mae’r Tîm Datblygu Gweithlu yn cydlynu Partneriaeth Strategaeth Hyfforddiant Sir y Fflint, sy’n 
cyfarfod bob chwarter i adolygu, monitro, cynllunio a thrafod anghenion hyfforddiant gofal 
cymdeithasol yn y sir, ac i helpu i baratoi'r Cynllun Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol.  
Mae croeso i bob darparwr gofal cymdeithasol yn Sir y Fflint fod yn rhan o’r Bartneriaeth 
Strategaeth Hyfforddiant.  I gael rhagor o wybodaeth am hyn, anfonwch e-bost at 
Allison.Lowry-Phillips@flintshire.gov.uk 
 
 
Cyfeiriad e-bost Tîm Datblygu Gweithlu yw: wdt@flintshire.gov.uk 
 
Ymholiadau dros y ffôn:  01352 702591 

 
 
Tîm Datblygu Gweithlu  
 

 
Allison Lowry-Phillips - Rheolwr Datblygu Gweithlu 01352 702591 
Carol Armstrong – Swyddog Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol 01352 702661  
Clare Moulton – Cymhorthydd Clerigol 01352 702657  
Emily Humphreys – Swyddog QCF 01352 702970  
Fran Frost – Swyddog Datblygu QCF 01352 702969  
Helen Dransfield – Gweinyddydd 01352 702591  
Kat Mackey – Gweinyddydd 01352 702591 
Kath Fleet – Swyddog QCF 01352 702595 
Kerry Jones – Swyddog LDQ 01352 702671  
Peter Lund – Swyddog Hyfforddiant Gwasanaethau Plant 01352 702676 
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CYFARWYDDIADAU O'R A55  
Tua’r gorllewin ar yr A55:  

 Ar gyffordd 32, cymerwch yr A5026 i 
Dreffynnon.  

 Yn Nhreffynnon  

 Dilynwch yr arwyddion i Ffynnon 
Gwenffrewi.  

 Ewch igam-ogam heibio Lidl a Tesco a heibio Ffynnon Gwenffrewi.  

 Gan ddilyn yr arwyddion i Faes Glas, ewch i lawr Greenfield Rd at ei ben.  

 Yn y goleuadau, trowch i’r dde ar Bagillt Rd/A548.  

 Trowch i’r dde yn syth i Ganolfan Fusnes Maes Glas.  
 
Cyfeiriad  
 
Tîm Datblygu Gweithlu  
Parc Busnes Maes Glas  
Greenfield Road,  
Maes Glas CH8 7GR 
 
  

Allwedd i bwy all gael mynediad i 
gyrsiau:  
IS - Sector Annibynnol  
SSA - Gwasanaethau Oedolion  
SSC - Gwasanaethau Plant  
PA - Cymorthyddion Personol  
VO - Sefydliadau Gwirfoddol 
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CEFNOGAETH ACTIF 

IS, SSA, PA, VO 
 
Mae Cefnogaeth Actif yn ddull o alluogi pobl ag anableddau dysgu i ymgysylltu 
fwy yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae fel pe bai’n gweithio’n iawn ym mhob 
math o leoliadau cefnogaeth, mae gwaith diweddar wedi cynnwys pobl â 
dementia. Mae Cefnogaeth Actif yn cyfeirio at y math o gefnogaeth a ddarperir 
– cefnogaeth sy’n troi cynlluniau sy’n canolbwyntio ar unigolion yn weithredu 
sy’n canolbwyntio ar unigolion.  
 
Mae Cefnogaeth Actif yn newid arddull cefnogaeth o ‘gofalu am’ i ‘weithio gyda’, 
mae’n hyrwyddo annibyniaeth a chefnogi pobl i gymryd rhan actif yn eu 
bywydau eu hunain. Mae’r gefnogaeth a roddir i’r unigolyn hefyd yn actif. Mae 
Cefnogaeth Actif yn galluogi pobl ag anableddau dysgu i fyw bywydau arferol.  
 
Defnyddir cefnogaeth actif fel prif strategaeth atal mewn Cefnogaeth 
Ymddygiadol Cadarnhaol.  
 
Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:  
 

 Deall pam fod gweithgaredd yn bwysig  

 Edrych ar sut i ymgysylltu pobl mewn gweithgareddau  

 Llunio amserlen cefnogaeth actif  

 Llunio protocol cefnogaeth actif  

 Dysgu sut i fonitro cynnydd  

 Dysgu sut i adolygu cynlluniau  

 Disgrifio amcanion o ran ymddygiad  

 
Dyddiadau:  25 Ionawr 2018  

 26 Ebrill 2018 
 

Amser:   9.30am - 4.30pm 
 
  
Hyfforddwr:  Steve Brown, Cyngor Sir y Fflint  
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GWEITHIO GYDA PHOBL IFANC GYDAG ANHWYLDER 
DIFFYG CANOLBWYNTIO A GORFYWIOGRWYDD (ADHD) 

IS, SSC, PA, VO  
 
 
 

Mae’r cwrs hwn yn darparu gwybodaeth am weithio gyda phobl ifanc ag ADHD 
neu ofalu amdanynt.   Mae’n disgrifio cefndir, hanes a diffiniadau ADHD ac 
anhwylderau cysylltiedig, gan gynnwys arwyddion a symptomau nodweddiadol.  
Mae’n edrych ar ddulliau ymddygiadol, meddygol ac eraill ar gyfer rheoli’r 
anhwylder.  Mae’n edrych ar sut mae ADHD yn effeithio ar y teulu, gyda safbwynt 
teuluol ar strategaethau a sgiliau ar gyfer tawelu’r anhrefn ac ar gyfer ymdopi â 
gwahanol ymddygiad.  Mae’n edrych ar sut i ymgysylltu â’r unigolyn ifanc, 
gwerthfawrogi effaith y cyflwr adref, yn yr ysgol, mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, 
addysg bellach, cyflogaeth yn y dyfodol ac o ran datblygu perthnasoedd. Mae’r 
cwrs yn edrych ar pa mor berthnasol yw anghenion iach arferol, gan gynnwys 
deiet, maeth, ymarfer corff a phatrymau cwsg iach, ac mae’n edrych ar ymyriadau 
tymor byr, canolig a hir a chynlluniau ar gyfer canlyniadau gorau posibl. 
 
Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:  
    

 Deall diffiniadau, achosion ac effeithiau ADHD. 

 Gwerthfawrogi sut mae ADHD yn effeithio ar yr unigolyn ifanc, teulu ac 
eraill.  

 Dysgu strategaethau a sgiliau a allai gael eu cynnig i’r teulu a’r unigolyn 
ifanc ar gyfer tawelu’r anhrefn maen nhw’n ei brofi.  

 Datblygu gweithio effeithiol gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau 
eraill. 

 Dysgu gwersi o ymchwil ac arfer gorau i wella cynllunio gweithredu gyda’r 
unigolyn ifanc a’r teulu.  

 
 

Dyddiadau:  10 Ionawr 2018  
 
Amser:   9.30am - 4.30pm 
  
Hyfforddwr:  Alan Roberts (CAMHS)  
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YMWYBYDDIAETH O AWTISTIAETH 

 
SSA, SSC, VO, IS, PA  

 
Mae’r cwrs undydd hwn yn ceisio darparu mwy o ddealltwriaeth o’r 
anhwylder ar y sbectrwm awtistig, codi ymwybyddiaeth ac awgrymu 
strategaethau a dulliau i staff sy’n gweithio gyda phobl ag awtistiaeth. Bydd 
y sesiynau yn cynnwys pethau sy’n berthnasol i weithio gyda phlant a 
phobl ifanc gydag awtistiaeth.  
 
 
Amcanion y Cwrs  
 
Ar ddiwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn:  

 Meddu ar ddealltwriaeth well o awtistiaeth a sut caiff ei arddangos  

 Gallu nodi’r Triad o Ddiffygion ac edrych ar yr amrywiaeth o alluoedd 
sydd mewn anhwylderau yn y sbectrwm awtistig  

 Meddu ar brofiad o edrych ar y meddwl presennol am achosion 
anhwylderau yn y sbectrwm awtistig  

 Meddu ar ddealltwriaeth well o theori sy’n ymwneud ag awtistiaeth  

 Meddu ar fwy o wybodaeth am ddefnyddio strategaethau ymarferol  

 Meddu ar ddealltwriaeth wedi’i datblygu o unigoliaeth a sut i weithio’n 
fwy effeithiol yn yr amgylchedd gwaith  

 

Gwybodaeth QCF  
 
Gellir dilyn y cwrs undydd naill ai fel hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus 
unigol, neu (drwy gwblhau’r llyfr gwaith), am dri chredyd tuag at QCF lefel 3. 
Mae’n cysylltu ag uned 378 QCF Understand how to support individuals with 
autistic spectrum conditions.  
 
Hyfforddwyr:  Kerry Jones a Steve Brown, Cyngor Sir y Fflint 
 
Dyddiadau:  16 Ionawr 2018 
 
   13 Mawrth 2018  
 
Amser:    9.30am -4.30pm 
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CYNADLEDDAU A GRWPIAU CRAIDD 

IS, SSA, SSC, PA, VO 
 

 
Mae’r cwrs undydd amddiffyn plant hwn ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol y 
gallai fod yn ofynnol iddynt gymryd rhan mewn Cynhadledd Amddiffyn Plant yn 
Sir y Fflint. Mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer cyfranogi, gan egluro’r rhesymau 
dros gynhadledd, ei phwrpas, a rôl cyfranogwyr.  Mae’n egluro beth gallwch ei 
ddisgwyl yn y gynhadledd ei hun, gan egluro proses y gynhadledd, y broses 
gwneud penderfyniadau, a gwaith y Grŵp Craidd a gaiff ei greu pan gaiff 
plentyn ei roi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 
Y canlyniadau dysgu ar gyfer cyfranogwyr yw: 
 

 Deall cefndir y Gynhadledd Amddiffyn Plant a’i phwrpas 

 Gwybod beth a ddisgwylir gan gyfranogwyr a sut i baratoi 

 Deall y broses Gynhadledd ac Adolygiad a chanlyniadau posibl  

 Deall pwrpas y Grŵp Craidd a rôl ei aelodau  

 Bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau yn y Cynllun Amddiffyn. 
 
Dyddiadau: 2 Chwefror 2018 
 
Amser:  9.30am – 4.30pm 
 
Hyfforddwyr:  Uned Ddiogelu Sir y Fflint 
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DIOGELU DATA AR GYFER GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL 

Ar gyfer staff Gwasanaethau Cymdeithasol CSFf yn unig 
SA, SSC 

 

   

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno gofynion allweddol y Ddeddf Diogelu Data yn 

enwedig o ran prosesu data personol.  Mae’n egluro’r 8 egwyddor Diogelu Data, 

gan egluro pam mae Diogelu Data yn bwysig, a thrafod sut mae hyn yn 

berthnasol i waith Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

Bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth fwy clir o:     

 Ofynion allweddol Deddf Diogelu Data 

 Beth a gaiff ei gwmpasu gan y term “data personol” 

 Beth a olygir wrth prosesu data personol 

 8 Egwyddor Diogelu Data 

 Datganiad Polisi ac Arfer Diogelu Data Cyngor Sir y Fflint 

 Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018. 

Dyddiadau:  16 Ionawr 2018  
   28 Chwefror 2018 
   21 Mawrth 2018  
 
Amser:  2.00-4.00pm 
 
Hyfforddwr:  Peter Lund 
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TALIADAU UNIONGYRCHOL:  
DEALL CYLLIDEBAU PERSONOL  

 IS, SSA, SSC, PA, VO 
 
 
 

Os bydd gofalwr, neu’r unigolyn mae’n gofalu amdanynt, wedi’i asesu gan 
Wasanaethau Cymdeithasol fel bod angen cefnogaeth, mae hawl ganddynt i ofyn 
am daliadau ariannol, yn hytrach na chael cefnogaeth a drefnwyd gan 
Wasanaethau Cymdeithasol.  Yr enw ar y gefnogaeth ariannol hon yw Taliadau 
Uniongyrchol. 
 
Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn edrych ar gyd-destun presennol 
Taliadau Uniongyrchol o ran Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) a’r cyfleoedd am rymuso, meddwl creadigol ac arloesedd.  Mae hwn yn 
gyfle i ganolbwyntio ar beth sy’n bwysig i bobl, sut gellir eu cefnogi i gyflawni 
canlyniadau pwrpasol, a chael atebion i gwestiynau a ofynnwyd i chi o bosibl, 
ond eich bod wedi profi anhawster wrth eu hateb. 
 
Amcanion dysgu: 
 

 Deall yr egwyddorion sy’n sail i daliadau uniongyrchol gan gynnwys 

grymuso, dewis a rheolaeth 

 Edrych ar sut gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i gyflawni canlyniadau 

lles pwrpasol 

 Deall deddfwriaeth allweddol 

 Edrych ar ddefnydd creadigol ac arloesol o daliadau uniongyrchol 

 Edrych ar sut gall taliadau uniongyrchol lywio eich arfer proffesiynol 

 
Dyddiad:   20 Chwefror 2018 
 
Amser:   9.30am-12.30pm 
 
Hyfforddwr:  Mark Cooper (Cydlynydd Taliadau Uniongyrchol a Chymorth a 

 Gyfarwyddir gan Ddinasyddion) 
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YMWYBYDDIAETH O DYSFFAGIA 

IS, SSA, PA, VO 

 
 
Dysffagia yw’r term meddygol am anawsterau llyncu. Mae rhai pobl â dysffagia 
yn cael problemau wrth lyncu bwydydd neu hylifau penodol, tra na all eraill lyncu 
o gwbl.  Gall dysffagia arwain at broblemau pellach weithiau. Un o’r problemau 
mwyaf cyffredin yw pesychu neu dagu pan fydd bwyd yn mynd i lawr y “ffordd 
anghywir” ac yn rhwystro'r llwybr anadlu.  Mae’r cwrs hwn yn ceisio galluogi staff 
gofal i ddatblygu dealltwriaeth o Dysffagia, ei achosion, a thrin y cyflwr. 
 

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn ar gyfer staff gofal uniongyrchol yn egluro beth 
yw dysffagia, gan gynnwys ei achosion, anatomeg a ffisioleg.  Bydd yn edrych ar 
arwyddion a symptomau; sut gaiff ei ddiagnosio a'i drin.  Bydd trafodaeth am rôl 
y Tîm Amlddisgyblaethol, gydag awgrymiadau a chynghorion i ofalwyr. Mae 
dewis o sesiynau bore neu brynhawn.  Gwnewch gais am un sesiwn. 
 
 

Dyddiadau:        24 Ionawr 2018 
                    
Amser:           9.30am–12.30pm, neu 1.30pm–4.30pm 
 
Hyfforddwr:        Margy Haywood, Talking Life 
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EPILEPSI A MEDDYGINIAETH ACHUB 

IS, SSA, PA, VO 
 

 

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i staff sy’n helpu pobl sydd ag epilepsi i ddeall y 
cyflyrau, y ffactorau risg ac asesu pryd mae angen meddyginiaeth achub. Mae’r 
cwrs yn cwmpasu rhoi buccal midazolam a chymorth cyntaf ar gyfer epilepsi.  
 
Erbyn diwedd y cwrs, bydd gan unigolion ddealltwriaeth a gwybodaeth well am:  
 

 Ddiffiniadau epilepsi  

 Sut i drafod triniaeth pobl ag epilepsi yn y gorffennol  

 Prif achosion a mathau o epilepsi  

 Sbardunau ar gyfer pyliau  

 Prif risgiau bod ag epilepsi  

 Cymorth cyntaf ar gyfer pwl  

 Status epilepticus (gyda chonfylsiynau a heb gonfylsiynau) 

 Pryd i ffonio 999 (ambiwlans)  

 Triniaethau ar gyfer status epilepticus a sut maen nhw’n gweithio (e.e. 
diazepam rhefrol a buccal midazolam) 

 Ffarmacocineteg sylfaenol – y ffordd mae cyffuriau yn cael eu hamsugno 
i’r corff  

 Pryd a sut i roi buccal midazolam  

 Gofal ar ôl cael pwl  

 Pwysigrwydd a gwerth cadw cofnodion da o ran cefnogaeth epilepsi  

 SUDEP  
 
 
Dyddiad:   7 Mawrth 2018 
   
Amser:   9.30am – 4.30pm  
 
Hyfforddwr:  Tim Dallinger 
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RHEOLI HEINTIAU 
 
 
Mae’r gweithdy dwy awr hwn ar gyfer staff gofal preswyl neu ofal cartref, ac eraill 
fel gofalwyr a Chymorthyddion Personol sydd angen bod yn ymwybodol o sut 
caiff clefydau heintus eu gwasgaru – a beth i’w wneud i’w rheoli a’u hatal.  Mae’r 
gweithdy yn edrych ar sut i nodi a rheoli risg o haint yn y gweithle, a pha 
asesiadau risg a gweithdrefnau sydd rhaid bod ar waith i leihau neu ddileu’r 
risgiau hyn. 
 
 Mae’r gweithdy yn cynnwys: 
 

 Deddfwriaeth 

 Nodi risgiau  

 Beth yw haint a gallu ei adnabod 

 Sut gall haint gael ei wasgaru a sut i atal hyn 

 Polisïau a gweithdrefnau lleol sy’n llywodraethu rheoli heintiau  
 
Mae’r hyfforddiant hwn yn cysylltu ag uned QCF IC01 ‘The principles of 
infection prevention and control’ 
 
Gwnewch gais am un sesiwn yn unig, a sicrhewch eich bod yn mynychu’r 
sesiwn rydych wedi gwneud cais amdani. 
 
Dyddiad:   20 Chwefror 2018 
 
Amseroedd:   9.30 - 11.30am 
   12.30 - 2.00pm 
   2.30 - 4.30pm 
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Y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag 
Colli Rhyddid ar gyfer Timau Gwaith Cymdeithasol 

Ar gyfer staff Gwasanaethau Cymdeithasol CSFf yn unig 
SSA, SSC 

 
 

Mae hwn yn gwrs undydd i aelodau timau Gwaith Cymdeithasol, sy’n 

archwilio cefndir Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a chyfrifoldebau o’i 

mewn, a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.  Mae’n edrych ar gefndir 

a chynnwys y Ddeddf, a sut mae’n cysylltu â Phenderfyniadau Lles Gorau 

a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.  Y nod yw darparu dealltwriaeth 

o rolau a chyfrifoldebau o ran ymateb i oedolyn nad oes ganddynt allu i 

gydsynio i drefniadau mewn cartref gofal, ysbyty, eu lleoliad byw â 

chymorth sydd gyfystyr â cholli rhyddid.   

 

Mae’r cwrs yn edrych ar ddiwallu anghenion a dewisiadau unigolion; cynllunio 

gofal sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol; asesu risg a rheoli risg; a 

chofnodi achosion er mwyn dangos cydymffurfio â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol.  

Mae’n edrych ar beth a olygir gan ‘gwneud penderfyniadau lles gorau’, cyfraith 

achosion presennol a’i effaith ar arfer. 

 

Mae’n defnyddio dyfarniadau cyfraith achosion diweddar sy’n ymwneud â lles 

gorau, cydsyniad a gallu.  Mae’n edrych ar y rhyngwyneb rhwng Deddf Iechyd 

Meddwl 1983 (diwygiwyd 2007) a Deddf Galluedd Meddyliol 2005. Bydd hefyd 

yn edrych ar y broses pan fydd Awdurdod Rheoli yn gwneud cais Trefniadau 

Diogelu Rhag Colli Rhyddid i Gorff Goruchwylio, a’r broses asesu a chofnodi ar 

gyfer y Corff Goruchwylio. 

 

Bydd unigolion sy’n cymryd rhan yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o ran:  
 

 Diffiniadau a chyfrifoldebau yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau 

Diogelu Rhag Colli Rhyddid 

 Asesu galluedd meddyliol, cydsyniad a lles gorau 

 Dyfodol Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yng ngoleuni adolygiad 

Comisiwn y Gyfraith 

Dyddiad:   5 Mawrth 2018 
 
Amser:   9.30am – 4.30pm 
 
Hyfforddwr:  Uned Diogelu Oedolion 
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MEDDYGINIAETH 

IS, SSA 
 
 

Mae’r cwrs undydd hwn yn cwmpasu materion o ran trin meddyginiaeth yn 
ddiogel, gan gynnwys derbyn, storio a chael gwared ar feddyginiaeth. Gall 
hefyd gynnwys systemau monitro dognau, yn ogystal â phynciau 
cysylltiedig eraill a fyddai’n unol ag anghenion cyfranogwyr.  
 
 
Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer staff gofal uniongyrchol i’w helpu i:  
 

• ddeall rolau a chyfrifoldebau pobl o ran meddyginiaeth  
• deall y ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu meddyginiaeth 
• deall cynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion o ran meddyginiaeth  
• deall egwyddorion sylfaenol rhoi meddyginiaeth yn ddiogel  

 cael ymwybyddiaeth o fathau, llwybrau, sgîl-effeithiau a gwrtharwyddion o 
ran meddyginiaeth  

 
 
Mae hwn yn hyfforddiant sy’n seiliedig ar wybodaeth.  Dylid asesu gallu yn y 
gweithle ar wahân gan reolwr yr ymgeisydd yn dilyn y cwrs. 
 
 
Dyddiadau: 9 Ionawr 2018 
   30 Ionawr 2018 
   13 Mawrth 2018 
 
Amser:   9.30am-4.30pm 
 
Hyfforddwr:   Tim Dallinger 
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 DEDDF GALLUEDD MEDDYLIOL AR GYFER 
GWASANAETHAU DARPARWYR 

IS, SSA, SSC, PA, VO 
 

 

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn ar gyfer staff gofal uniongyrchol yn 
gyflwyniad i Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.  Mae’n edrych ar 
egwyddorion y Ddeddf, a pha mor berthnasol yw i ddarparu gofal 
preswyl a gofal cartref da. Mae’r cwrs yn darparu trosolwg o’r trefniadau 
diogelu cyfreithiol, gan gynnwys Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid, 
i bobl nad oes ganddynt allu, mewn lleoliadau cymunedol a phreswyl. 
Mae’r cwrs yn edrych ar rôl y Llys Gwarchod, a bydd cyfranogwyr yn 
dysgu sut i adnabod ac ymateb i bryderon diogelu o ran colli rhyddid. 
 

Bydd unigolion sy’n cymryd rhan yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o 
ran:  
 

 Cefndir a chynnwys y Ddeddf Galluedd Meddyliol  

 Pum Egwyddor Allweddol y Ddeddf Galluedd Meddyliol 

 Pwy mae’r Ddeddf yn ei gwmpasu 

 Defnyddio’r Ddeddf Galluedd Meddyliol i hyrwyddo dewis a chynyddu 

annibyniaeth 

 Cyfrifoldebau a threfniadau diogelu dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol 

 
 

Dyddiad:   28 Chwefror 2018 
 
Amser:   9.30am – 12.30pm 
 
Hyfforddwr:   Christopher Phillips, Rheolwr Diogelu Oedolion 
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PASBORT SYMUD A THRIN 
IS, SSA, PA, VO 

 
 
Mae’r cwrs hyfforddiant deuddydd hwn wedi’i broffilio i ddiwallu 
anghenion staff gofal uniongyrchol ac mae’n seiliedig ar Basbort 
Hyfforddiant a Chynllun Gwybodaeth Codi a Symud yn Gorfforol y GIG a 
Llywodraeth Leol Cymru Gyfan.   Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan bob 
cyfranogwr ddealltwriaeth dda o gynllun pasbort Codi a Symud yn 
Gorfforol Cymru Gyfan, gan sicrhau bod sgiliau yn gyson ar draws Cymru.  
 
 
Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu mewn fformat modiwlar fel a ganlyn:  
 
Modiwl A – Cyflwyniad 
Modiwl B – Trin Llwythi Difywyd 
Modiwl C – Eistedd, sefyll, cerdded 
Modiwl D – Symudedd yn y gwely 
Modiwl E – Trosglwyddo i’r Ochr 
Modiwl F – Codi gyda theclyn  
 
 
Dyddiadau:   23-24 Ionawr 2018 
   20-21 Mawrth 2018 
 
Amser:    9.30am-4.30pm 
 
Hyfforddwyr:   Personal Care Consultants Ltd   
 
 
Mae’n hanfodol bod gennych ymrwymiad i fynychu ar y ddau ddiwrnod  
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CWRS GLOYWI SYMUD A THRIN 
IS, SSA, PA, VO 

 
 
Mae’n ofynnol i staff gofal uniongyrchol sydd angen cynnal eu Pasbort 
Symud a Thrin ddilyn y cwrs Gloywi undydd o fewn cyfnodau 3 blynedd.  
Mae’n ofynnol i staff nad ydynt wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs gloywi o 
fewn yr amserlen o 3 blynedd gymryd y Pasbort Symud a Thrin 
deuddydd eto. 
 
Mae’r cwrs gloywi yn adolygu a chrynhoi dysgu ac arfer o ran trin llwythi 
difywyd; eistedd, sefyll, cerdded; symudedd yn y gwely; trosglwyddo i’r 
ochr; a chodi gyda theclyn.  

 
 
Dyddiadau:    14 Mawrth 2018 
 
Amser:     9.30am-4.30pm 
 
Hyfforddwyr:   Personal Care Consultants Ltd   
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HYFFORDDIANT SEFYDLU CYMHORTHYDD PERSONOL 

PA 
 
Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn ofyniad hanfodol i bob Cymhorthydd 
Personol. 
Mae rôl Cymhorthydd Personol yn allweddol i ddarparu cefnogaeth bersonol, o 
ansawdd uchel i bobl anabl a phobl hŷn. Bydd unigolion sy’n mynychu’r gweithdy 
yn ennill dealltwriaeth o sut mae eu rôl yn cyd-fynd â deddfwriaeth bresennol, 
Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint a disgwyliadau rhai sy’n cael Taliadau 
Uniongyrchol. Bydd unigolion sy’n mynychu hefyd yn cael gwybodaeth a chyngor 
am ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau. 
Yn ystod y diwrnod, bydd cyfle i edrych ar rôl y Cymhorthydd Personol yn fanwl 
a sut mae’n cyd-fynd â chyd-destun presennol Taliadau Uniongyrchol, gan 
gynnwys: 
 

 Deall Taliadau Uniongyrchol 

 Gwybod beth a ddisgwylir gan Gymhorthydd Personol 

 Deall anabledd 

 Diogelu 

 Iechyd a Diogelwch 

 Eich Hawliau 

 Cyfleoedd Dysgu a Datblygu Personol 

 
Dyddiad:   Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018 
Amser:  9.30am – 12.30pm 
Hyfforddwr:  Mark Cooper 
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YMWYBYDDIAETH O DDIOGELU OEDOLION A PHLANT 

IS, SSA, SSC, PA, VO 
 
 

Datblygwyd y cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Oedolion a Phlant undydd ar y 
cyd, gan Gyngor Gofal Cymru ac fe’i argymhellir ar gyfer ei ddefnyddio ar draws 
Cymru.  Mae’n cyfuno a disodli Diogelu Oedolion Lefel 2 ac Ymwybyddiaeth 
Sylfaenol o Ddiogelu Plant.    
 
Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol a gwirfoddolwr mae eu 
gwaith yn dod â nhw i gysylltiad â phobl ddiamddiffyn posibl – Oedolion, Plant a 
Phobl Ifanc – a phwy allai weld eu hunain mewn rôl “rhybuddiwr” am bryderon 
diogelu. 
 
Amcanion y Cwrs 

• Deall eich swyddogaeth chi mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl 

ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod 

• Deall sut y diogelir unigolion rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod 

• Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac 

esgeulustod 

• Sicrhau eich bod yn ymwybodol o newidiadau i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

 

Sylwch fod cwrs Gloywi Diogelu hanner diwrnod amgen i staff sydd eisoes 

wedi cwblhau Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Oedolion a Phlant. 

 

Dyddiadau:   26 Ionawr 2018 

   15 Mawrth 2018  

 

Amser:  9.30am-4.30pm 

 

Hyfforddwr:   Peter Lund 
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CWRS GLOYWI DIOGELU OEDOLION A PHLANT 

IS, SSA, SSC, PA, VO 

 

Mae’r cwrs Diogelu Oedolion a Phlant ar y cyd hwn yn hyfforddiant gloywi i staff 

sydd eisoes wedi dilyn cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu cymeradwy.  

Argymhellir bod hyfforddiant gloywi diogelu yn cael ei wneud o leiaf bob 3 

blynedd. Mae’r digwyddiad hanner diwrnod yn briodol i weithwyr proffesiynol a 

gwirfoddolwyr y mae eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad â phobl ddiamddiffyn 

posibl.   

Amcanion y Cwrs 

• Gloywi eich gwybodaeth mewn perthynas â’ch rôl o ran diogelu oedolion, 

plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod 

• Sicrhau eich bod yn ymwybodol o newidiadau i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

• Myfyrio ar eich dysgu a’ch datblygiad ers eich hyfforddiant diogelu diwethaf.  

 

Dyddiad:   11 Ionawr 2018  

Amser:  9.30-12.30pm 

Hyfforddwr:  Peter Lund 
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DIOGELU OEDOLION LEFEL 3  
POLISI A GWEITHDREFNAU CYMRU GYFAN 

IS, SSA, SSC, VO 
 

Mae hwn yn gwrs undydd ar gefndir Polisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar 
gyfer Diogelu Oedolion Diamddiffyn rhag Camdriniaeth, a’r cyfrifoldebau o’u 
mewn.  Mae ar gyfer staff, gofalwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gydag oedolion 
diamddiffyn sydd wedi cwblhau hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol 
Cymru Gyfan. Mae’r lefel hon yn cael ei hargymell ar gyfer rheolwyr mewn 
sefydliadau llai sy’n dod i gysylltiad ag oedolion diamddiffyn hefyd.  Mae’n briodol 
ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso hefyd. 
 
Bydd gan gyfranogwyr gyfle i:  
 

 Ddod yn ymwybodol o ddiffiniadau Diogelu Oedolion; 

 Dod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau o ran Diogelu Oedolion; 

 Deall arwyddocâd Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru); 

 Ystyried y gwahaniaethau rhwng arfer gwael a chamdriniaeth; 

 Gwybod sut i ymateb pan gaiff camdriniaeth ei ganfod neu ei amau. 
 

 
Dyddiad:   11 Ebrill 2018 
 
Amser:   9.30am – 12.30pm 
 
Hyfforddwr:  Christopher Phillips, Rheolwr Diogelu Oedolion 
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DIOGELU OEDOLION MEWN GWASANAETHAU 
PRESWYL A CHARTREF 

IS, SSA, VO 
 

Mae rolau allweddol gan reolwyr ac uwch aelodau o staff mewn sefydliadau 
sy’n darparu gwasanaethau i oedolion sydd angen gofal a chefnogaeth i gynnal 
eu lles, o ran atal ac ymateb i gamdriniaeth oedolion sy’n defnyddio eu 
gwasanaeth.  Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y rolau hyn a galluogi cyfranogwyr i 
gynyddu eu dealltwriaeth a’u hyder yn y maes hwn.   
 
Mae’r cwrs undydd hwn yn cynnwys cyflwyno gwybodaeth berthnasol gan 
gynnwys gwersi a ddysgwyd o sefyllfaoedd lle mae camdriniaeth wedi digwydd 
ac arfer gorau ar draws y DU.  Caiff y rhaglen ei hadeiladu o amgylch sesiynau 
ar sail trafodaethau ac ymarferion grŵp. Bydd gan gyfranogwyr gyfle i rannu 
problemau cyffredin a dysgu o arfer gorau lleol.   
 
Mae’r cwrs yn tybio bod gan fynychwyr ddealltwriaeth dda o’u rolau a’u 
cyfrifoldebau fel arweinwyr a rheolwyr yn eu gwasanaethau; gweithdrefnau 
Diogelu Oedolion presennol; a’u cyfrifoldebau yn y fframweithiau rheoleiddio. 
 
Amcanion Dysgu: Bydd unigolion sy’n cymryd rhan yn cynyddu eu 
dealltwriaeth a’u hyder i arwain yn y meysydd a ganlyn: 
  

 Deall achosion camdriniaeth 

 Atal camdriniaeth mewn gwasanaethau preswyl, gofal a chynnal 

 Hyrwyddo parch, urddas a chreu “diwylliant diogelwch” 

 Ymateb i sefyllfa lle mae camdriniaeth wedi digwydd ac adfer ohono 

 Cefnogi a chael eich cefnogi gan arweinwyr eraill o’r sector 

Bydd pob unigolyn sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu cynllun 
gweithredu i drosglwyddo meddwl o’r diwrnod hwn i weithredu ar gyfer eu 
gweithle.  
 
 
Hyfforddwr:   Ruth Ingram 
Dyddiad:    23 Tachwedd 2017 
Amser:   9.30am-4.30pm 
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GOFAL CROEN A HYFYWEDD MEINWE 
 

IS, SSA, PA, VO 
 

 
Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i ddylunio i alluogi staff i ddatblygu 
dealltwriaeth o achosion, atal, asesu a thrin wlserau pwyso a gwella 
clwyfau. 
 
Mae’r adran Gofal Croen yn cynnwys anatomeg a ffisioleg y croen a 
strwythurau gwaelodol; diffiniadau ac achosion wlserau pwyso; dogfennau; 
asesiadau risg ac atal niwed Pwyso; a chymhorthion sydd ar gael. 

 

Mae’r adran Hyfywedd Meinwe yn cwmpasu ffisioleg gwella clwyfau; 
amcanion triniaeth sylfaenol; a ffactorau sy’n effeithio ar wella clwyfau.  Mae’n 
cynnwys gwahanol fathau o glwyfau; sut i asesu clwyf; gorchuddion i’w 
defnyddio; deall eich llyfr fformiwlâu; pa orchudd i’w ddefnyddio; ac agweddau 
cyfreithiol ar ofalu am glwyfau. 
 

 

Hyfforddwr:   Margy Haywood, Talking Life 

Dyddiad:    11 Ionawr 2018 

Amser:   1.30am-4.30pm 
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TELEOFAL 
 

Pa Wahaniaeth All Technoleg Ei Wneud 
IS, SSA, PA, VO 

 
Nod y gweithdy hanner diwrnod hwn yw rhoi dealltwriaeth i unigolion sy’n 
cymryd rhan o sut gall technoleg gynorthwyol wneud gwahaniaeth i 
fywydau pobl, gan roi rhagor o annibyniaeth iddynt, cyfleoedd i gael 
mynediad i weithgareddau cymdeithasol ac economaidd, aros gartref a 
chyflawni eu nodau personol. Mae’r hyfforddiant yn dangos sut gall 
technoleg gefnogi ein ffordd newydd o weithio dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant.  
 
Mae’r cwrs hyfforddiant hwn wedi’i fwriadu ar gyfer yr holl staff yn y 
gwasanaethau cymdeithasol, tai, y sector annibynnol a sefydliadau gwirfoddol.  
 
O fynychu’r cwrs hyfforddiant hanner diwrnod hwn, bydd unigolion sy’n cymryd 
rhan yn:  
  

 Deall y rôl gall technoleg ei chwarae o ran cefnogi unigolyn i gyflawni eu 
canlyniadau  

 

 Deall yr amrywiaeth o dechnoleg sydd ar gael a sut gallwch gadw’n 
gyfredol gyda datblygiadau newydd  

 

 Gallu ystyried technoleg fel rhan o’r broses asesu a chynllunio gofal a 
chefnogaeth  

 

 Sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i foeseg technoleg a’r effaith gall ei 
chael ar yr unigolyn a’r teulu  

 

 Gallu prynu 7 darn o offer yn uniongyrchol, yn dilyn asesiad llawn o 
anghenion yr unigolyn  

 
 
Dyddiad:   29 Ionawr 2018, 9.30am- 12.30pm 
   21 Chwefror 2018, 1.30-4.30pm 
   15 Mawrth 2018, 9.30am- 12.30pm   
 
 
Hyfforddwyr:  Wendy Hirst a Sara Thelwell 
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DIOGELU OEDOLION A PHLANT 
 (Staff Cyngor Sir y Fflint yn Unig) 

 
15 Ionawr 2018: 9.30am-12.30pm neu 1.30pm-4.30pm 

 
Canolfan Ddinesig Cei Connah, Wepre Drive, CH5 4HA 

 
Mae’r gweithdy diogelu hanner diwrnod hwn yn cael ei gefnogi 
gan y Panel Diogelu Corfforaethol ac mae ar gyfer pob aelod o 
staff Cyngor Sir y Fflint. Gwnewch gais am un o’r 2 weithdy sy’n 
digwydd ar 15 Ionawr 2018 yng Nghanolfan Ddinesig Cei Connah.   
 

Mae’r digwyddiad yn cael ei ddarparu gan CALICO/AFTAThought, cwmni 
sy’n seiliedig yn Lerpwl sy’n gweithio’n lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
ar draws y sector cyhoeddus a’r sector preifat.  Maent wedi bod yn 
defnyddio drama i hyfforddi pobl yn y gwaith ers 25 mlynedd, gan alluogi 
newid cadarnhaol drwy gyflwyno materion gweithle anodd mewn modd 
sensitif a synhwyrol.  
 

Ymhlith y pynciau mae: 

 Pobl gydag anableddau dysgu 

 Ein gallu i wneud penderfyniadau a phenderfyniadau annoeth 

 Casglu a hunan esgeulustod 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ARCHEBWCH EICH LLE DRWY iTRENT 
Os nad oes gennych fynediad i iTrent, anfonwch e-bost (neu 
gofynnwch i’ch rheolwr anfon e-bost) gyda’r wybodaeth a 
ganlyn i  

Learning.&.Development@flintshire.gov.uk 

 Eich enw 

 Cyfeiriad e-bost cyswllt 

 Eich cyfeirif cyflogau 

 Pa sesiwn hoffech gadw lle arni 
 

Neu ffoniwch gyda’r wybodaeth hon:  01352 702340 

mailto:Learning.&.Development@flintshire.gov.uk
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Gweithdy Ymwybyddiaeth o Drais yn Erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol  
Staff Cyngor Sir y Fflint yn unig 

 

Y gweithdy 2 awr hwn yw cam cyntaf Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol 

VAWDASV.  Mae’r cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer gweithwyr na allant gael 

mynediad i’r cwrs e-ddysgu.  Mae’r gweithdy hwn yn orfodol ar gyfer gweithwyr 

Cyngor Sir y Fflint a enwir uchod. 

 
 

 
 
 

 
 

Academi Sir y Fflint, Coleg Cambria, 
Holywell Road, Llaneurgain, Sir y Fflint, 

CH7 6AA 
 

Canolfan Fusnes Maes Glas, Greenfield 
Road, Maes Glas, Treffynnon CH8 7GR 

 
 
  

Dyddiad Amser  Lleoliad 

12 Ion 10.00-12.00 Maes Glas 

12 Ion 1.30-3.30 Maes Glas 

15 Ion 10.00-12.00 Llaneurgain 
G22    

15 Ion 1.30-3.30 Llaneurgain 
G22    

17 Ion 10.00-12.00 Maes Glas 

17 Ion 1.30-3.30 Maes Glas 

22 Ion 10.00-12.00 Llaneurgain 
G22    

22 Ion 1.30-3.30 Llaneurgain 
G22    

8 Chwe 10.00-12.00 Maes Glas 

8 Chwe 1.30-3.30 Maes Glas 

9 Chwe 10.00-12.00 Llaneurgain 
G22    

9 Chwe 1.30-3.30 Llaneurgain 
G22    

ARCHEBWCH EICH LLE DRWY iTRENT  
Gofynnwch i’ch rheolwr wneud cais ar eich 
rhan drwy e-bost i: 
learning.&.development@flintshire.gov.uk  
Neu i: 
 sophie.lawrence@flintshire.gov.uk 
 Gan nodi 

 Eich enw 

 Cyfeiriad e-bost personol 

 Eich cyfeirif cyflogau 

 Pa sesiwn hoffech gadw lle arni 

Neu dros y ffôn 01352 702340 

mailto:learning.&.development@flintshire.gov.uk
mailto:sophie.lawrence@flintshire.gov.uk
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DIGWYDDIADAU ARBENNIG ERAILL 
 
 

Mae sawl digwyddiad arbennig arall yn cael eu cynnal dros y 
misoedd i ddod: 
 

  (Calico/AFTAThought) Hyfforddiant Diogelu i Ofalwyr Maeth,  
Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018 a dydd Mawrth 27 Chwefror 
2018 (Lleoliad a rhagor o fanylion i’w cadarnhau) 

 

  (Calico/AFTAThought) Dignity in Care / Find me Dementia 
5 Mawrth 2018. Dwy sesiwn hanner diwrnod.  Adeilad Deeside 6, 
Coleg Cambria, Golftyn Lane, Cei Connah CH5 4BH 

 

 Hyfforddiant RISCA 
Gweithdy ymwybyddiaeth a ddarperir gan Vicky Allen ar 
ddyletswyddau a chyfrifoldebau dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 29 Ionawr 2018, 9.15am-
12.30pm. Canolfan Fusnes Maes Glas, Maes Glas, Sir y Fflint, CH8 
7GR. (Dim ond 12 lle) 
 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ac i wneud 
cais am le, cysylltwch â Thîm Datblygu Gweithlu Sir y Fflint yn 

 
wdt@flintshire.gov.uk 

 
Neu dros y ffôn ar 01352 702591 

mailto:wdt@flintshire.gov.uk

