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

Ni sy’n eich cefnogi i wneud eich 

gorau



Gwneud y gorau o’ch aelodaeth

Mae aelodaeth PACEY yn rhoi’r cyfle i chi fanteisio ar restr helaeth o fuddion, a 

phob un wedi’i gynllunio i wneud bywyd yn haws i chi ac i’ch helpu i deimlo’n 

fwy hyderus yn eich gwaith.  

Am ddim

Hyfforddiant am ddim

Gofynnwch i’r arbenigwyr

Adnoddau Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus (CPD)

Eich llais gerbron y Llywodraeth

Newyddion diweddaraf

Ymchwil y sector

Cymorth gyfreithiol

Cefnogaeth gan gymheiriaid

Cylchgrawn Childcare 

Professional

SearchChildcare

Cynigion

Gostyngiadau i aelodau yn 

siop PACEY

Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus ac Yswiriant 

Atebolrwydd Cyflogwyr 



Hyfforddiant am ddim

Ymelwa ar dros 25 awr o hyfforddiant ar-lein am ddim

Diogelu plant

Deall eich rôl a’ch cyfrifoldebau o ran 

diogelu ac amddiffyn plant. 

Cefnogi lles emosiynol plant

Eich helpu chi i archwilio pwysigrwydd 

perthynas bositif, ymlyniad  

cadarn a’r ffactorau a allai effeithio ar 

ddatblygiad personol, cymdeithasol ac 

emosiynol plant. 

Amlinelliadau

Mae’r cwrs hwn yn disgrifio beth yw 

amlinelliad ac yn rhoi’r manylion sydd 

wrth wraidd y damcaniaethau sy’n 

gysylltiedig â nhw. 

Disgwyliadau ymddygiad

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.

Codi pryderon ynghylch 

datblygiad plant gyda rhieni

Eich helpu chi i ddeall yr agweddau 

ymarferol ac emosiynol ynglŷn â chrybwyll 

eich pryderon ynghylch datblygiad plant 

gyda’u rhieni. 

Sicrhewch fynediad 

i’ch hyfforddiant ar-

lein am ddim yma 

Cyfnod Sylfaen

Darganfyddwch ragor ynghylch 

egwyddorion y Cyfnod Sylfaen ar gyfer 

plant 3 i 7 oed a gweithredu hyn mewn 

modd sy’n briodol i oedran, gallu a 

datblygiad plant yr ydych yn gofalu 

amdanynt. 

Cyflwyniad i weithio gyda phlant 

sy’n dioddef o anhwylder ar y 

sbectrwm awtistig

Eich helpu chi i ddeall rhagor ynghylch 

Anhwylder Sbectrwm Awtistig a sut i 

gefnogi plant a theuluoedd yn eich gofal 

chi a allai gael eu heffeithio ganddo. 

Cefnogi plant ag anghenion 

lleferydd, iaith a chyfathrebu

Eich cefnogi chi i archwilio sut y mae plant 

yn caffael iaith ac archwilio’r rhesymau 

pam y mae gan rai plant anghenion 

lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLCN).

https://www.pacey.org.uk/login/?returnurl=/mypacey/my-benefits/free-training-for-you/


0845 880 1299, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb to 5yp

paceycymru@pacey.org.uk

Mae ein prif swyddfa yng Nghymru yn: 

PACEY Cymru, Ystafell G16, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 

5EZ

Gofynnwch i’r arbenigwyr

Mae PACEY Cymru yma i’ch cefnogi chi.  Mae ein tîm Cymraeg ymroddedig 
ar gael i ateb eich cwestiynau o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Childcare Professional

Dyma ein cylchgrawn swyddogol, sy’n llawn nodweddion gan 

gynnwys:

Newyddion a 

safbwyntiau

Syniadau creadigol

Cyngor arbenigol

Calendr tymhorol

A llawer mwy

https://itunes.apple.com/pg/app/pacey/id996518463?mt=8
https://itunes.apple.com/pg/app/pacey/id996518463?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gomobile.pacey&hl=en_GB
https://play.google.com/store/apps/details?id=gomobile.pacey&hl=en_GB
https://issuu.com/thechildcareprofessional/docs/pacey_summer2016_new?e=7589827/35996361
https://issuu.com/thechildcareprofessional/docs/pacey_summer2016_new?e=7589827/35996361


Rhestr proffil amlwg

Atodwch hyd at 5 llun o’ch lleoliad

Bathodyn aelodaeth PACEY ar eich rhestr 

proffil

Anfon negeseuon am ddim ac yn hollol 

ddiogel

A llawer mwy

SearchChildcare yw gwasanaeth newydd PACEY, sy’n paru’r gofalwyr 

sydd ar gael gyda phlant. Cafodd ei gynllunio’n yn arbennig ar gyfer 

gweithwyr proffesiynol gofal plant a rhieni.

Mae SearchChildcare yn cynnwys nodweddion unigryw ar gyfer 

aelodau PACEY.

Canllawiau defnyddiol ar gyfer 

cychwyn arni

https://www.pacey.org.uk/mypacey/my-benefits/searchchildcare/searchchildcare-hints-and-tips/


Adnoddau Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus (CPD)
Adnoddau er mwyn ehangu eich gorwelion a’ch ysbrydoli i 

wneud eich gorau

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.

Ceir mynediad i’r rhain i gyd 

yn MyPACEY

https://www.pacey.org.uk/login/?returnurl=/mypacey/my-benefits/factsheets,-practice-guide-and-videos/


Reactive First Aid

Cymwysterau gofal plant

Mae Reactive 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. 

Cofiwch grybwyll PACEY wrth archebu.

Mae PACEY Cymru’n gweithio â darparwyr hyfforddiant yng Nghymru i 

gefnogi mynediad i’r cymwysterau perthnasol ar gyfer gweithwyr 

proffesiynol gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ewch i reactivefirstaid.co.uk

Archwiliwch yr hyfforddiant sydd ar gael i chi ar 

www.pacey.org.uk/childcare-qualifications-in-wales

http://www.reactivefirstaid.co.uk/first-aid-courses/
http://www.pacey.org.uk/childcare-qualifications-in-wales
file://///ncmasan/ncma share/Bromley/Communication/Marketing/PACEY Resources/www.pacey.org.uk/childcare-qualifications-in-wales


Ymweld â’n siop

Cerdyn NUS Extra 

Siop PACEY

Mae aelodau PACEY o hyd yn dysgu. Er mwyn cydnabod eich 

ymrwymiad i astudio, gallech fod yn gymwys i brynu cerdyn 

NUS Extra. 

Darganfyddwch 

ragor

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.

https://www.pacey.org.uk/shop/
https://www.pacey.org.uk/login/?returnurl=/mypacey/my-benefits/nus-extra/


Cadwch mewn cysylltiad

Llais y Sector

Cadwch mewn cysylltiad â’r newyddion diweddaraf gan PACEY a’r 

sector gofal plant.

Newyddion 

diweddaraf

Mae PACEY yn ymdrechu’n fawr i gynrychioli eich safbwyntiau gerbron 

gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yng Nghymru a Lloegr.  

Rydym mewn cysylltiad cyson â gweinidogion, swyddogion etholedig, 

gweision sifil, rheolyddion, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol 

eraill i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, i hyrwyddo’r gwaith 

rydych yn ei wneud ac i gefnogi datblygiad gofal plant o ansawdd 

uchel, amrywiol a hyblyg ar gyfer teuluoedd sy’n cefnogi 

cynaladwyedd lleoliadau.

@paceycymru

@PACEYChildcare

https://twitter.com/PACEYchildcare?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://twitter.com/PACEYchildcare?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/
https://www.facebook.com/paceycymru/?fref=ts
https://www.facebook.com/paceycymru/?fref=ts
https://twitter.com/PACEYchildcare?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Gofal Plant di-dreth

PACEY Cymru

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. 

Ariennir PACEY Cymru gan Grant Cyflawni 

Plant a Theuluoedd Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn un o blith pum prif sefydliad 

gofal plant sy’n cydweithio drwy 

gonsortiwm Cwlwm (Childcare Wales 

Learning and Working Mutually) a ariennir 

gan Lywodraeth Cymru.

Cynllun y Llywodraeth yw gofal plant di-dreth sy’n helpu teuluoedd 

sy’n gweithio i dalu am ofal plant.  Bydd rhieni’n creu cyfrif gofal plant 

ar-lein ac, am bob £8 a delir iddo, bydd y llywodraeth yn ychwanegu 

£2. 

Gellir gwario’r arian sydd yn y cyfrif ar ofal plant yn unig, a bydd 

rhieni’n derbyn cymorth  hyd at £2,000 gan y llywodraeth fesul 

plentyn, bob blwyddyn.  (Bydd hyn yn cael ei gynyddu i £4,000 ar gyfer 

plant anabl).



Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Cymorth Cyfreithiol

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.  

Rydym yn ystyried hawliadau a wnaed gan ein haelodau , y cwestiynau 

y maent wedi eu gofyn ac unrhyw newidiadau rheoleiddio yn y sector. 

Darllenwch ragor am ein Hyswiriant 

Atebolrwydd Cyhoeddus

Gall ein gwasanaeth cymorth 

cyfreithiol gynnig cyngor arbenigol i 

chi ynghylch cyflogaeth broffesiynol 

neu broblemau rheoli busnes, yn 

ogystal ag ateb eich cwestiynau 

ynghylch materion personol, megis 

eiddo, dirwyon parcio, eich Ewyllys 

neu hyd yn oed gyfraith deuluol. 

Ar gyfer Gwarchodwyr plant a Nanis

https://www.pacey.org.uk/membership/pacey-membership-benefits/protecting-you/childminding-insurance/


Rhwydweithiau PACEY Local ychwanegol a hwyluswyr 

gwirfoddol

★ Sir Fynwy- Wendy Havers

★ Caerdydd- Claire Chapman

★ Rhondda Cynon Taf- Tracey Anscombe a Samantha Wilson

Rhwydweithiau Rhanbarthol PACEY 

Local 

★ Gogledd-ddwyrain Cymru

★ Gogledd-orllewin Cymru

★ De-ddwyrain Cymru

★ De-orllewin Cymru

Cysylltwch â’ch Swyddog Hyfforddi ac Ansawdd 

PACEY lleol am ragor o fanylion.

PACEY Local

PACEY Local yw ein rhwydwaith cefnogi cymheiriaid sy’n caniatáu i 

weithwyr proffesiynol gofal plant a’r blynyddoedd cynnar fel chi i 

ddatblygu’n broffesiynol ac i rwydweithio ar-lein a thrwy gyfarfodydd 

wyneb yn wyneb ill dau. 

Yng Nghymru mae gennym rwydweithiau PACEY Local rhanbarthol a 

ariennir gan Lywodraeth Cymru a’u hwyluso gan staff PACEY Cymru.

Hefyd, mae gennym rwydweithiau PACEY Local mewn rhai 

Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi’u hwyluso gan wirfoddolwyr 

PACEY. 

Ewch i fforwm 

PACEY Local

https://www.pacey.org.uk/top-links/contact-us/pacey-cymru-team/
https://www.pacey.org.uk/membership/pacey-forums/


Swyddfa Cymru

0845 880 1299

paceycymru@pacey.org.uk

PACEY Cymru

Ystafell G16

The Maltings

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5EZ

Prif Swyddfa

0300 003 0005

hello@pacey.org.uk

PACEY

Northside House

Trydydd Llawr

69 Tweedy Road

Bromley

Caint

BR1 3WA

mailto:paceycymru@pacey.org.uk
mailto:hello@pacey.org.uk

