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Croeso! 
 
Yn y llyfryn yma cewch fanylion ar yr hyfforddiant wyneb yn wyneb a ddarperir gan 
PACEY ar gyfer ddarpar warchodwyr plant a nanis a gymeradwywyd gan AGC yng 
Nghymru. 
Mae’r cwrs hyn hefyd ar gael ar-lein, os hoffech wybod mwy, cysylltwch â PACEY 
Cymru ar 0845 880 1299 neu e-bost paceycymru@pacey.org.uk. 
 
Mae’r cwrs CYPOP5 yn rhan o ofyniad cofrestru AGC. 

 
Cwrs Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref 
(CYPOP5)  
 
Mae PACEY yn darparu hyfforddiant cyflwyniadol mewn gofal plant yn y cartref i 
ofalwyr plant yng Nghymru trwy’r uned “Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y 
cartref". 
Mae hyn hefyd yn cael ei adnabod fel CYPOP5. Mae CYPOP5 yn rhan o ofyniad cofrestru 
AGC ar gyfer ddarpar warchodwyr plant yng Nghymru ac hefyd yn bodloni'r gofynion 
ar gyfer nanis i gael eu gymeradwyo gan AGC. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at y 
rhestr lawn o gymwysterau gofynnol cyhoeddwyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Cyrchu’r hyfforddiant 
Cyn cyrchu’r cwrs, os ydych yn awyddus i gofrestru fel gwarchodwr plant, bydd angen 
i chi fynychu Sesiwn Briffio. Cysylltwch â PACEY Cymru ar 0845 880 1299 neu e-
bostiwch paceycymru@pacey.org.uk i gael gwybod mwy, gallwn hefyd rhannu 
manylion am y posibilrwydd o gyllid.   

Cyflwyno’r Cwrs 
Gall y cwrs CYPOP5 cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb dros nifer o sesiynau.  Mae'r 
cwrs yn 14 awr o hyd ac yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i sefydlu 
gwasanaeth gofal plant yn y cartref. 
Mae’na arholiad byr ar y cyfrifiadur (Holiadur Dewis Lluosog, a elwir yn aml yn ‘MCQ’) 
ar ddiwedd y cwrs, bydd rhaid i ymgeiswyr ei llwyddo er mwyn gwblhau'r uned yn 
llwyddiannus. 
 
Bydd pop dysgwr yn derbyn fel rhan o’u phecyn cwrs: 
 
 Aelodaeth Dysgu PACEY am ddim am 6 mis  
 Mynediad i lu o fuddion sy’n hanfodol i aelodau, ynghyd â hyd at 50% i ffwrdd o 

gynhyrchion busnes hanfodol yn y siop PACEY. 

Beth mae’r cwrs yn cynnwys? 
 Sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref yng Nghymru 
 Sefydlu amgylchedd diogel a iach 
 Gweithio gyda rhieni  
 Datblygu arferion  
 Chwarae a gweithgareddau i gefnogi cydraddoldeb a chynhwysiant yn unol â 

meysydd dysgu'r Cyfnod Sylfaen 
 Diogelu plant  

mailto:paceycymru@pacey.org.uk
https://socialcare.wales/resources/list-of-required-qualifications-to-work-within-early-years-and-childcare-sector-in-wales
https://www.pacey.org.uk/training/childminder_training/pre-registration_information.aspx
https://www.pacey.org.uk/training/childminder_training/pre-registration_information.aspx
mailto:paceycymru@pacey.org.uk
https://www.pacey.org.uk/shop/
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 Cefnogi ymddygiad positif 

Cwestiynau cyffredin 
 
Pryd mae’r cwrs CYPOP5 nesaf?   
 
Gweler y mewnosodiad. 

 
Beth sydd angen i ymgeiswyr dod ar y cwrs?  
  
Bydd angen pad ysgrifennu, pen/pensil, dilëwr, 
lluniaeth/cinio, a chopi o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar 
gyfer Gofal Plant a Reoleiddir gellir ei lawr lwytho o wefan 
AGC, caif’ hefyd ei gynnwys ym mhecyn cofrestru a fydd yn 
cael ei anfon atoch cyn cychwyn yr hyfforddiant. Nodwch y gallwch ddefnyddio eich 
tabled bersonol, iPad neu lap top i ddarllen y dogfennau hyfforddi. 

 
Pa mor hir yw'r cwrs?  
 
Mae’r hyfforddiant yn 14 awr, fel arfer dros ddau neu tri diwrnod. Fel gyda’r rhan fwyaf 
o hyfforddiant bydd angen i chi cymryd amser tu allan i’r sesiynau a gyflwynir er mwyn 
sicrhau eich dealltwriaeth ac i baratoi ar gyfer y sesiynau. 

 
Faint yw pris y cwrs?  
 
Gweler y mewnosodiad. 
 
Beth sy’n digwydd os rydw i’n colli sesiwn?  
 
Rhaid i chi hysbysu PACEY Cymru ar 0845 880 1299 cyn gynted ag sy’n bosib am gyngor 
ar sut i fynychu'r sesiwn a gollwyd. Nodwch ei fod yn hanfodol i chi fynychu pob sesiwn 
cyn y gallwch eistedd yr asesiad ‘MCQ’. 

 
Beth ddylwn i wneud os na fyddwn yn gallu mynychu’r arholiad byr ‘MCQ’? 
 
Mae’n hanfodol eich bod yn mynychu’r arholiad ‘MCQ’ ar ddiwedd y cwrs y rydych wedi 
cofrestru, ond ddeallwn fod achosion brys annisgwyl yn codi. Gallwch ail-eistedd ond mi 
fydd ‘na chost am hyn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â PACEY Cymru ar 0845 880 
1299 cyn gynted ag sy’n bosibl. 
 
Beth os dwi’n dod yn sâl yn sydyn?  
 
Os ydych yn dod yn sâl yn ystod sesiwn rhowch wybod i’ch tiwtor a wnâi cynnig i gysylltu 
â rhywun ar eich rhan. Os fydd eich salwch yn golygu na fyddwch yn gallu parhau gyda’r 
cwrs, bydd angen i chi cysylltu â PACEY Cymru, ac fe wnawn eich cynghori am eich 
opsiynau. 
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Gall ymgeiswyr dod a phlant/babanod i’r cwrs?  
 
Yn anffodus ni all PACEY Cymru gwneud darpariaeth i blant fynychu’r cwrs na'r arholiad. 
 
Rydw i wedi cwblhau cwrs o’r blaen, os rhaid i mi wneud e eto? 
 
Bydd angen i chi cysylltu gyda’ch swyddfa AGC lleol am gyngor gan fod hyn yn dibynnu 
ar y cwrs yr ydych wedi cymryd, pryd wnaethoch chi hyn a’ch profiad perthnasol ers 
hynny. 

 
Gall partneriaid/ffrindiau'r ymgeiswyr fynychu’r cwrs? 
 
Gall partneriaid/ffrindiau'r ymgeiswyr dim ond fynychu’r cwrs os wnâi cofrestru yn 
annibynnol. 

 

Archebu a Pholisi Diddymiad 

Archebion:  
 Bydd ymgeiswyr yn sicrhau lle ar y cwrs unwaith bod ffurflen cais a thaliad wedi 

cael eu derbyn. 
 Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. 
 Mae cyflawni ffurflen cais ddim yn sicrhau lle.  
 Ni dderbynnir archebion ffôn gan god angen dychwelyd gwaith papur. 
 Mae gennym yr hawl i newid dyddiadau a lleoliadau cyrsiau cyhoeddedig yn ôl ein 

disgresiwn. 
 Bydd ymgeiswyr yn derbyn cydnabyddiaeth trwy lythyr bydd yn cadarnhau eu lle ar 

y cwrs. 
 Os ydych yn ymwybodol nad ydych yn medru mynychu’r arholiad ‘MCQ’ rhowch 

wybod i PACEY Cymru ar 0845 880 1299.  Mae taliadau ailsefyll yn berthnasol. 
 

Nodwch:  Mae rhaid i chi fynychu pob sesiwn o’r cwrs. Rydym yn ddeall bod achosion 
brys annisgwyl yn codi ac yn ofyn i chi cysylltu â PACEY Cymru cyn gynted ag sy’n bosib.  
 
Ffioedd: 
Am y ffioedd diweddara gweler y mewnosodiad.  Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd lleol yn gallu trafod ynghylch os ydych chi'n gymwys i gael help gyda ffioedd  
cyrsiau. Nodwch fod lleoedd ar y cyrsiau yn gyfyngedig felly dychwelwch eich taliad cyn 
gynted ag sy’n bosib. Os yw’r cwrs wedi’i gordanysgrifio a'ch bod yn aflwyddiannus am  
le, yna bydd eich taliad yn cael ei ad-dalu. 
 
Polisi Diddymiad: 
 Derbyniwn gansladau yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i paceycymru@pacey.org.uk. 
 Os bydd PACEY Cymru yn canslo’r hyfforddiant bydd ad-daliad llawn yn cael ei 

wneud. 
 Edrychwch ar ein Telerau and Amodau am fanylion pellach am ein polisi canslo. 

Gallwch ddod o hyd i hyn yn yr adran ‘Rhan 6 - siop a gwerthiant’. 
 

Gan archebu lle ar gwrs PACEY Cymru rydych yn cytuno gyda’r telerau ac amodau 
uchod. 
 

mailto:paceycymru@pacey.org.uk
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Sut i archebu lle 

Torrwch allan a chwblhewch yn llawn y ddwy ochr o’r ffurflen archebu yng nghefn y 
llyfryn yma. Heb y manylion cywir, ni fyddwn yn gallu bwrw ymlaen â'ch cofrestriad ar y 
cwrs. Anfonwch y ffurflen gais i’r cyfeiriad isod. 
 
Pob siec yn daladwy i PACEY. Fel arall, gellir derbyn taliad trwy BACS (trosglwyddiad 
banc), cysylltwch â PACEY Cymru am fwy o wybodaeth ar 0845 880 1299 
 
 

Anfonwch eich ffurflen gais i: 
 
PACEY Cymru 
Y Maltings 
Stryd East Tyndall 
Caerdydd 
CF24 5EZ 

 

  

“Dewisais yr hyfforddiant wyneb yn wyneb gan fy mod yn awyddus i 

fanteisio ar ryngweithio â’r tiwtor a’r disgyblion eraill.  I mi roedd y math 

yma o hyfforddiant yn amhrisiadwy ar gyfer dysgu dulliau newydd ac ar 

gyfer trafod â’r grŵp” 

Darpar warchodwr plant, Casnewydd 
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Cysylltwch â ni  

Gallwch ffonio, e-bost neu ysgrifennu atom ar; 

 

Swyddfa Cymru: 
  Y Maltings, Stryd East Tyndall, Caerdydd, CF24 5EZ 
 0845 880 1299 
  paceycymru@pacey.org.uk 
 
Elinor Stafford, Swyddog Ansawdd a Hyfforddiant - Canolbarth a 
Gorllewin Cymru 
 07734 734162  
 elinor.stafford@pacey.org.uk 
 
Shelley Rees, Swyddog Ansawdd a Hyfforddiant – De Cymru  
 07793 845410 
 shelley.rees@pacey.org.uk 

 
Joanne Morris, Swyddog Ansawdd a Hyfforddiant – Gogledd 
Cymru 
 07734 734124 
 joanne.morris@pacey.org.uk 

 
 

Cadw mewn cysylltiad â PACEY Cymru 

Mae ein tudalen Facebook PACEY Cymru nawr ar gael, cymerwch olwg a 

hoffwch y tudalen.  Mae croeso i chi rhannu unrhyw wybodaeth, syniadau 

neu weithgareddau. 

Ymunwch â'n fforwm ar-lein PACEY Lleol lle gallwch gysylltu â 

gwarchodwyr plant, nanis a gweithwyr meithrin yng Nghymru a Lloegr i 

rannu cyngor, pryderon ac ymarfer da. 

  

 

 

      

www.facebook.com/paceycymru  @paceycymru 

mailto:paceycymru@pacey.org.uk
mailto:elinor.stafford@pacey.org.uk
mailto:shelley.rees@pacey.org.uk
mailto:joanne.morris@pacey.org.uk
http://www.facebook.com/paceycymru
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PACEY Course Enrolment Form 
Ffurflen Gofrestri Cwrs PACEY 
 
Understand how to set up a home-based childcare service CYPOP5 
Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref CYPOP5 
 
Please complete in BLOCK CAPITALS and return to PACEY Cymru 
Llenwch mewn LLYTHRENNAU BRAS 
 
 

Course start date 
Dyddiad cychwyn y cwrs 
 

 Course location 
Lleoliad y cwrs 

 

First name(s) 
Enw(au) cyntaf 
 

 Last name 
Cyfenw 

 

Address 
Cyfeiriad 
 

 

Town  
Tref 
 

 County 
Sir 

 

Postcode 
Cod post 
 

 Date of birth 
Dyddiad geni 

 

Email address 
Cyfeiriad e-bost 
 

 

Home tel no 
Rhif ffôn cartref 
 

 Mobile no 
Rhif ffôn symudol 

 

Emergency contact name 
Enw cyswllt mewn argyfwng
  

 Emergency 
contact tel no 
Rhif ffôn cyswllt 
mewn argyfwng 

 

Are you a prospective  
Childminder/ approved  
Nanny / Other (please 
specify) 
A ydych chi’n ddarpar Ofalwr 
Plant/Nani gymeradwy/arall 
(nodwch) 
 

 Are you already a 
PACEY member?   
A ydych chi’n aelod 
o PACEY yn barod? 

 

Do you speak Welsh  
(please delete as appropriate) 

Ydych chi’n siarad Cymraeg 
(i’w ddileu fel bo’n briodol) 
 

Yes / No / Some 
Ydw/Nac Ydw/Peth 

Nationality 
Cenedl 
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Please be aware that in order to be able to sit the assessment you will be required to present one of the following 
identifications: Valid Passport, Valid Full or Provisional Drivers Licence. Please tick this box to confirm that you 
possess at least one of the mentioned identifications.  
 
 Dylech fod yn ymwybodol, er mwyn gallu sefyll yr asesiad bydd angen i chi gyflwyno un o'r adnabyddiaeth ganlynol: 
Pasbort dilys, Trwydded Yrru lawn neu Drwydded Yrru Dros Dro . Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau eich bod yn perthyn 
o leiaf un o'r adnabyddiaeth a grybwyllwyd. 
 
 
 
In order to complete your CYPOP5 course your details will need to be passed to other departments within PACEY 
and, if applicable, other agencies i.e. local authorities. If you do not want this to happen you will not be able to 
complete the course. 
 
Er mwyn cwblhau eich cwrs CYPOP5, cofiwch fod rhaid trosglwyddo eich manylion i adrannau PACEY eraill, ac i 
asiantaethau eraill megis awdurdodau lleol os yn briodol. Os nad ydych chi’n dymuno hyn, ni fyddwch yn gallu cwblhau’r 
cwrs. 
 
Please tick this box to confirm that you have read all relevant details and the cancellation policy. 
 
Ticiwch y blwch hwn er mwyn cadarnhau eich bod wedi darllen y manylion priodol yn ogystal â’r polisi canslo. 
 

 
Study Support / Cefnogaeth Astudio 
 
Is English your first language?     Yes/No 
A’i Saesneg yw eich iaith gyntaf?     Ie/Na 
 
Do you need help with English?     Yes/No 
Oes angen cymorth arnoch gyda Saesneg?    Oes/Nac oes 
 
Do you have a learning difficulty, health problem or   Yes/No 
disability requiring help to enable you to succeed on your  
chosen course? 
Oes gennych chi anhawster dysgu, problem feddygol neu  Oes/Nac oes 
anabledd sy’n gofyn eich bod yn cael cymorth i’ch galluogi chi 
i lwyddo yn y cwrs a dewisoch?  
          
 
Would you like to discuss this at an individual meeting   Yes/No 
with your tutor?  
Hoffech chi drafod hyn mewn cyfarfod unigol gyda’ch tiwtor? Hoffwn/Na hoffwn 
         
 
Please state below if you have a disability. 
Nodwch isod os oes gennych chi anabledd. 
 
 
 
 


 

 


