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Chi sy’n rhoi’r dechrau gorau i blant.   

Ni sy’n eich cefnogi i 

wneud eich gorau. 



Gwneud y gorau o’ch 
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Professional 
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Proffesiynol Parhaus (CPD)

Galwadau gofynnwch i’r 
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Cymorth gyfreithiol 

Eich llais gerbron y  
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Newyddion diweddaraf 

Sector research

Peer support 

Cynigion 
Yswiriant cartref a 

modur arbenigol 

Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus ac Yswiriant

Atebolrwydd Cyflogwyr

Gostyngiadau yn siop 

PACEY 

Cwrs hyfforddiant 

cymorth cyntaf 

gostyngol 

Partneriaeth  

hyfforddiant gostyngol 

Cylchgrawn Creative 

Steps gostyngol 

Mae aelodaeth PACEY yn rhoi’r cyfle i chi 

fanteisio ar restr helaeth o fuddion, a phob un 

wedi’i gynllunio i wneud bywyd fel gweithiwr 

proffesiynol gofal plant yn haws i chi 

ac i’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus 

yn eich gwaith.   



Hyfforddiant am 

ddim  

Ymelwa ar dros 25 awr o 

hyfforddiant ar-lein am ddim 

Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd 

Cynnar / Cyfnod Sylfaen

    Cyrsiau yn edrych ar y              

     fframweithiau rheoleiddio      

      yng Nghymru a Lloegr a’r      

       hyn y mae’n ei olygu yn        

    ymarferol i weithwyr                

  proffesiynol gofal plant.

Lleferydd, iaith &  

chyfathrebu 

Dysgu sut y mae plant 

yn caffael iaith ac 

archwilio’r rhesymau 

pam y mae gan rai plant 

anghenion lleferydd, iaith a 

chyfathrebu.

Pryderon datblygiadol 

Ystyriwch gyfnodau diffiniol  

 datblygiad plentyn gan        

  adnabod emosiynau sy’n    

  gysylltiedig â gweithio  

 gyda rhieni pan fyddwch 

chi’n codi pryderon.

Lles emosiynol

Disgwyliadau 

ymddygiad 

Amlinelliadau 

       Mae’r cwrs hwn 

yn    yn disgrifio beth 

yw    yw amlinelliad 

ac    ac yn rhoi’r          

      manylion sydd      

    wrth wraidd y 

damcaniaethau sy’n 

gysylltiedig â nhw.  

Diogelu plant 

  Deall eich rôl a’ch        

cyfrifoldebau o ran diogelu        

 ac amddiffyn plant.          

Hyfforddiant hanfodol i’r          

 holl weithwyr proffesiynol..      

Gweithio gyda thadau

Gwybodaeth hanfodol ar sut y gallwch 

gefnogi lles emosiynol plant, yn  

ddelfrydol i aelodau sy’n newydd i 

yrfaoedd o fewn gofal plant a 

blynyddoedd cynnar.   

Deall beth y mae                    

ymddygiad heriol                                

 yn ei olygu yng                            

nghyd-destun                          

datblygiad plant ac                    

archwilio strategaethau i’w reoli, gan 

weithio mewn partneriaeth â rhieni. 

                            Edrychwch ar ffyrdd o ymgysylltu’n    

                   well gyda thad yn nysg gynnar eu plentyn  

                         a  sut i weithio mewn                              

                          partneriaeth gyda                                    

thadau.                                     



FIGURE 1. 

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year. 

Cylchgrawn Childcare 

Professional

Ein cylchgrawn 

llwyddiannus i aelodau, 

mae’n rhoi’r diweddaraf 

i’n holl aelodau ar 

draws Cymru a Lloegr 

am yr ymgyrchoedd 

diweddaraf, newyddion 

a syniadau o fewn 

gofal plant a blynyddoedd 

cynnar. Mae’n llawn 

nodweddion gan gynnwys: 

Newyddion a 

safbwyntiau 

Syniadau creadigol 

Cyngor arbenigol 

Calendr tymhorol 

A llawer mwy

https://issuu.com/thechildcareprofessional


Adnoddau Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus 

(CPD) 

Adnoddau er mwyn ehangu 

eich gorwelion a’ch 

ysbrydoli i wneud eich 

gorau.

Ceir mynediad i’r rhain i gyd yn MyPACEY 

Canllawiau 

ymarfer 

Archwiliad trwyadl o un 

pwnc neu faes. 

Cwmpasu damcaniaethau 

a tharddiad, yn ogystal â 

chymhwyso pynciau'n 

ymarferol. 

Taflenni 

ffeithiau 
Gwybodaeth hanfodol ar 

bwnc penodol.   

Darllenwch ar-lein, neu 

argraffwch y dudalen i’w 

ddarllen wedyn. Yn cynnwys 

dolenni defnyddiol a 

deunydd darllen 

ychwanegol. 

Fideos 

Ffilmiau gan PACEY sy’n 

cynnwys arferion gorau ar 

amrediad o bynciau. Mae’r 

ffilmiau, sy’n para tua 8 i 10 

munud o hyd, yn cynnig 

syniadau ar gyfer eich 

ymarfer a chyfleoedd i chi 

fyfyrio. 

pacey.org.uk/mypacey/my-benefits/factsheets,- 

practice-guide-and-videos/

http://pacey.org.uk/mypacey/my-benefits/factsheets,-practice-guide-and-videos/


Gofynnwch i’r arbenigwyr 

Mae tîm ymroddgar a chyfeillgar PACEY ar gael i ateb 

eich ymholiadau a chwestiynau i’ch cefnogi chi o Ddydd 

Llun i Ddydd Gwener, 9am i 5pm. 

Mae ein tîm yng Nghymru ar gael i gynnig arweiniad a 

chefnogaeth gyffredinol i unrhyw aelodau o Gymru yn 

ymwneud ag unrhyw ymholiadau neu faterion sydd gennych 

chi. Cysylltwch â’r tîm yn ein swyddfa yng Nghymru ar 02920 

351407 neu e-bost paceycymru@pacey.org.uk.

Cefnogaeth 

gyfreithiol
            Gall ein gwasanaethau cymorth    

        cyfreithiol gynnig cyngor arbenigol  

          am gyflogaeth broffesiynol neu      

            faterion rheoli busnes, ynghyd ag 

ateb cwestiynau yn ymwneud â 

materion personol megis eiddo, dirwyon 

parcio, eich Ewyllys, neu hyd yn oed 

cyfraith teulu..

Cefnogaeth benodol i Gymru

Ymholiadau aelodau 
Ar gyfer ymholiadau cysylltiedig ag aelodaeth, cysylltwch â’n tîm

yn y pencadlys ar 0300 003 0005 neu e-bost 

hello@pacey.org.uk.



Llais i Lywodraeth

Mae PACEY yn ymdrechu’n fawr i gynrychioli eich 

safbwyntiau gerbron gwneuthurwyr penderfyniadau 

allweddol yng Nghymru a Lloegr. Rydym mewn cysylltiad 

rheolaidd gyda gweinidogion, swyddogion etholedig, 

gweision sifil, rheoleiddwyr ac                                

awdurdodau lleol i leisio eich                                      

pryderon, hyrwyddo tegwch i                                              

bob darparwr gwarchod plant,                                              

ac i gefnogi cynnig gofal plant 

hyblyg, amrywiol o ansawdd 

uchel i deuluoedd.

Yng Nghymru

Mae PACEY Cymru yn cefnogi aelodau 

a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal plant 

yng Nghymru i ddarparu gofal plant o’r safon orau bosibl. 

Rydym yn gweithio â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol 

ac asiantaethau er mwyn sicrhau bod gan deuluoedd ledled 

Cymru fynediad at ofal plant fforddiadwy o ansawdd.  

Mae gwaith PACEY Cymru yng Nghymru yn cael ei gefnogi 

gan gyllid gan Llywodraeth Cymru. Rydym yn un o blith 

pum prif sefydliad gofal plant sy’n cydweithio drwy 

gonsortiwm Cwlwm (Childcare Wales Learning and Working 

Mutually).

https://www.pacey.org.uk/partnerships/cwlwm-wales/


Cefnogaeth 

cyfoedion

Mae pawb angen ychydig o help weithiau, a daw eich 

aelodaeth PACEY gyda mynediad at ystod o gefnogaeth 

ychwanegol. Rydym yn defnyddio Facebook er mwyn 

galluogi i ymarferwyr sgwrsio am eu siwrnai, creu 

rhwydwaith cefnogol i rannu cyngor a phrofiadau. 

 

Cliciwch ar y dolenni isod.  

Dod yn Warchodwr Plant yng 

Nghymru

Syniadau ar gyfer Gofal Plant 

Creadigol

PACEY Cymru

Blociau adeiladu

Adroddiad ar 

gyflwr y sector 

gofal plant a 

blynyddoedd 

cynnar yng 

Nghymru.

Mae ein harolwg 

Building Blocks 

blynyddol, y bleidlais 

fwyaf sydd ar agor 

i holl ymarferwyr 

blynyddoedd cynnar 

a gofal plant sy’n 

gweithio yng 

Nghymru, yn cynnig 

gwiriad iechyd rheolaidd ar gyflwr y 

sector.

http://www.facebook.com/groups/1986676198274153
http://www.facebook.com/groups/creativechildcare
https://www.facebook.com/paceycymru/
https://www.pacey.org.uk/working-in-childcare/spotlight-on/building-blocks-2018/


Rydym wedi gweithio gydag 

arbenigwyr yn Childcare Insurance 

Specialists (CIS) Ltd. sy’n deall mai 

eich cartref yw’ch man gwaith hefyd a bod eich 

anghenion a’ch gofynion yn wahanol. Gyda’n gilydd, 

rydym wedi datblygu polisi sy’n cynnig y sicrwydd y 

mae ei angen arnoch chi.

Polisi perffaith wedi’i 

ddylunio’n benodol ar 

gyfer y rheini sy’n cludo 

plant. Deallwn fod eich 

cerbyd yn rhan o’ch 

gwasanaeth, a bod eich 

anghenion a’ch gofynion 

yn wahanol.

Ffoniwch i gael dyfynbris: 0330 058 9860



Yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus a chyflogwr

Rydym yn ymwybodol o ba mor 

bwysig yw hi eich bod yn teimlo’n 

ddiogel.  Rydym yn gweithio gyda’n 

darparwr yswiriant i sicrhau bod yr 

opsiynau polisi rydyn yn eu cynnig yn 

parhau i ddiwallu eich anghenion.   

Siop PACEY 

Rydym o hyd yn ychwanegu 

    cynhyrchion newydd i’n 

        siop i sicrhau’r dewis gorau o eitemau 

          newydd a chyffrous. Mae ein holl 

           gynhychion ar gael i’n haelodau am y 

           prisiau gorau, a chânt fynediad i 

          becynnau a bargeinion ar gyfer aelodau 

        yn unig. 

pacey.org.uk/shop

https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/running-a-childcare-business/contracts-and-finance/public-liability-insurance/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/running-a-childcare-business/contracts-and-finance/public-liability-insurance/
https://www.pacey.org.uk/shop/


Mae Proactive First Aid yn gwmni hyfforddi profiadol sy’n 

gweithio ledled Cymru.  Mae’r hyfforddiant cymorth cyntaf 

pediatrig mae’n ei  ddarparu wedi’i gymeradwyo gan yr 

Association of First Aiders (AoFA) a’i reoleiddio gan Ofqual.  

Mae PACEY Cymru yn gweithio gyda Educ8 fel darparwr 

hyfforddiant yng Nghymru i gefnogi mynediad at 

gymwysterau perthnasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol 

gofal plant a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Partneriaeth Educ8

Cofiwch grybwyll PACEY wrth archebu. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Cliciwch yma i archwilio’r cyrsiau.

http://pacey.org.uk/training-and-qualifications/training-in-wales/first-aid-training-in-wales/
https://www.pacey.org.uk/training-and-qualifications/training-in-wales/childcare-qualifications-in-wales/


Gweithgareddau 

ysbrydoledig i blant ifanc 

i annog dysg trwy 

chwarae creadigol.

0129 331 2096 

creativesteps.co.uk 

Cylchgrawn Creative Steps

Mae Creative Steps yn 

gylchgrawn chwarterol 

gwych, yn llawn syniadau 

hwyliog a chyfarwyddiadau 

fesul cam – llawer yn 

defnyddio deunyddiau wedi’u 

hailgylchu – yn berffaith i 

warchodwyr plant a lleoliadau 

blynyddoedd cynnar eraill.

Gostyngiad 

o 33% i 

aelodau 

PACEY!

Dyfynnwch God Hyrwyddo: 

      PACEY30 i arbed 33% ar 

danysgrifiad print blynyddol – 

dim ond £20.00 y flwyddyn. 



Cadwch mewn cysylltiad 

@PACEYcymru

@PACEYchildcare

Newyddion diweddaraf 

Cadwch mewn cysylltiad â’r newyddion diweddaraf gan 

PACEY a’r sector gofal plant. 

Prif swyddfa 

Swyddfa Cymru 

0300 003 0005 

 

hello@pacey.org.uk

02920 351407 

 

paceycymru@pacey.org.uk

https://www.facebook.com/paceycymru/
https://twitter.com/PACEYchildcare
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/

