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CROESO...         
i Rifyn yr Hydref o 
Gylchlythyr Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Casnewydd 
In Touch. 
Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys 
gwybodaeth am weithgareddau, 
cymorth i rieni, sut i ddewis gofal 
plant a gwybod pryd i ddechrau 
gwneud cais am lefydd mewn 
ysgolion.

Cofiwch i fewngofnodiar                 
www.newport.gov.uk/fis            
am fanylion o bob digwyddiad a 
gweithgaredd i’r teulu sy’n cael eu 
cynnal yn ystod gwyliau ysgol.

Mae gen i 3 o blant ac mae’n anhygoel pa mor wahanol ydyn nhw. Mae dod i 
adnabod fy mhlant fel unigolion yn gyffrous a gwerthfawr iawn. Rwyf wrth fy 
modd yn dysgu am eu hoff bethau a’u cas bethau unigol a sut y maent yn ymateb i 
brofiadau gwahanol ac roedd defnyddio arwyddo gyda nhw o oedran cynnar wedi 
rhoi cipolwg ychwanegol i ni i’w bydoedd bach, amser hir cyn iddyn nhw allu siarad. 

Ar ryw bwynt rhwng 6 a 24 mis mae babanod yn dechrau defnyddio cyfuniad 
o ystumiau a synau yn naturiol mewn ymgais i fod yn ddealladwy, ac fel oedolion 
rydym yn defnyddio ystumiau’n naturiol hefyd - meddyliwch am y nifer o weithiau 
rydych yn chwifio ‘helo’ neu ‘hwyl fawr’ er enghraifft.  Trwy gyflwyno rhai ystumiau 
ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn, gallwch helpu i atgyfnerthu ac ehangu sgiliau 
cyfathrebu babi sy’n datblygu’n naturiol. Mae ‘arwyddo’ yn rhoi cyfle i fabanod i weld 
yn ogystal â chlywed geiriau o gymhelliant, ac mae hyn yn helpu iddynt i gymryd 
gwybodaeth i mewn yn haws a’i chofio. Mae pob un o’n harwyddion yn cael eu 
dysgu trwy gerddoriaeth a rhigymau sydd yn cynnal diddordeb y babanod a hefyd 
yn helpu rhieni i gofio’r arwyddion allweddol i ddefnyddio yn ystod eu harferion 
dyddiol.

Yn aml, bydd arwyddion cynharaf babanod yn ymwneud ag anifeiliaid a cherbydau 
- yr hyn sydd fel arfer o ddiddordeb mawr iddynt. Mae’n deimlad hyfryd y tro cyntaf 
y bydd eich babi yn dweud rhywbeth wrthoch chi nad ydych eisoes yn gwybod - 
bydda’i byth yn anghofio fy merch fach yn arwyddo’n gyffrous ‘aderyn’ ac yna ‘bwyta’ 
wrth iddi edrych allan trwy’r ffenestr i weld aderyn yn bwyta hadau ar y bwrdd adar!

Mae gan arwyddo babanod nifer fawr o fuddiannau. Teimlais ei fod yn cyfoethogi 
fy mherthynas gyda fy mhlant ac mae’n rhoi cyfle hyfryd i chi gael gweld i fyd 
diddorol ac unigol eich babi neu blentyn ifanc. Roedd arwyddo wedi helpu i leihau 
dryswch fy mhlant wrth geisio cyfathrebu hefyd, oherwydd gallent ddweud wrthyf 
beth maent yn meddwl yn hawdd trwy ddefnyddio’r arwyddion allweddol dysgon ni 
yn y dosbarth. Mae mynd i’r dosbarthiadau yn llawn hwyl hefyd! Mae digon o bethau 
i drafod ar ôl y dosbarth (ac weithiau yn ystod y dosbarth!) a digon o rieni eraill 
gyda babanod yng nghyfnodau tebyg er mwyn rhannu profiadau.

Mae dosbarthiadau Canu ac Arwyddo yn fach, ymlaciedig a chyfeillgar ac yn cael eu 
cynnal yng Nghasnewydd a Chaer-gwent.

Os hoffech chi ddod neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, 
cysylltwch â beccydurman@singandsign.co.uk.

Canu ac Arwyddo

Friars Walk
Bydd Friars Walk yn agor 
cyn bo hir. Ydych chi wedi 
llwyddo i gael swydd yno? 
Oes angen gwasanaeth gofal 
plant arnoch? 
  Cysylltwch â’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
ar 0800 328 84 83 neu 
anfonwch e-bost at family.
informationservice@
newport.gov.uk neu 
chwiliwch am ofal plant 
arlein ar www.newport.gov.
uk/childcare 



Cymorth i 
Rieni
Ydych chi erioed wedi angen 
ychydig o gymorth gyda rhianta 
ond doeddech chi ddim yn gwybod 
ble i fynd? Ydych chi’n gofidio am 
ymddygiad eich plentyn neu sut 
y gall problemau teuluol effeithio 
eich plentyn? Gall Gwasanaeth 
Gwybodaeth Teulu Casnewydd eich 
rhoi ar y cyfeiriad cywir.

Rydym yn cynnal ‘Cyfeiriadur 
Gwasanaethau Cymorth i 
Deuluoedd’ gyda grwpiau yn eich 
ardal leol a gallent fod o gymorth 
i chi, o grwpiau lle gellir sgwrsio â 
rhieni eraill i elusennau a gall rhoi 
cymorth i chi. Efallai dim ond sgwrs 
sydd angen arnoch gyda rhywun yn 
yr un sefyllfa a chi neu efallai bod 
angen ychydig o awgrymiadau ar 
reoli ymddygiad. Mae yna rywbeth 
yno er mwyn eich cynorthwyo.

Gallwn ni ddarparu gwybodaeth 
i chi ynghylch cyrsiau rhianta y 
gallwch fod â diddordeb ynddynt. 
Ydych chi erioed wedi edrych am 
awgrymiadau mewn llyfrau yn y 
llyfrgell? Mae gan y Llyfrgell Ganolog 
(Sgwâr John Frost, Casnewydd) 
gasgliad mawr i chi ddarllen.

Gallwch weld ein cyfeiriadur ar 
lein yma: www.newport.gov.
uk/familysupport



AGGCC Ymgyrch Ddewis Gofal Plant
Gwybodaeth ac arweiniad am yr hyn i chwilio amdano wrth 
ddewis gwasanaeth gofal plant
Nid yw dod o hyd i’r gofal plant cywir bob amser yn hawdd. Mae ein harolygwyr yn ymweld â 
gwasanaethau bob dydd, ac mae ganddynt lawer o brofiad a gwybodaeth i’w rhannu. Dyma rai o’u 
hawgrymiadau:



O’r 1af Hydref 2015, bydd Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru, Clybiau Plant Cymru, Kids’ Clubs, Mu-
diad Meithrin a PACEY Cymru yn dechrau partneriaeth newydd a chontract sengl â Chyngor Dinas Casn-
ewydd er mwyn darparu rhaglen gymorth i holl ddarparwyr gofal plant yng Nghasnewydd.

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru yw’r partner arweiniol ar gyfer y contract hwn, a bydd yn sym-
leiddio gwasanaethau cymorth ar gyfer darparwyr gofal plant a chryfhau cysylltiadau rhwng y sefydliadau 
ymbarél, gan wneud y defnydd gorau o’r adnoddau, gwybodaeth a gwybodaeth arbenigol. 

Bydd y bartneriaeth yn gweithio gyda’r holl ddarparwyr er mwyn darparu dull gweithredu unigol ac wedi’i 
deilwra tuag at gymorth. Bydd hyn yn ychwanegol at y cymorth y mae pob sefydliad eisoes yn cynnig fel 
buddiannau eu haelodaeth briodol. Bydd y partneriaid hynny sydd, ar hyn o bryd, yn darparu cymorth un ar 
un ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol a chymorth gyda chostau gofal plant i deuluoedd cym-
wys yn parhau i wneud hynny.

Trwy weithio gyda’i gilydd a dyrannu’r cymorth mwyaf priodol, bydd y bartneriaeth yn gallu datblygu gwa-
sanaeth â ffocws sydd yn bodloni anghenion yr holl rhanddeiliaid a chynorthwyo wrth fynd i’r afael â 
chamau gweithredu’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Fel sefydliadau cenedlaethol, mae pob partner 
yn dod â gwerth ychwanegol i’r prosiect hwn gan fod pob un yn cael eu hariannu i weithio gyda darparwyr 
gofal plant ledled Cymru.

Beth fydd y newid hwn yn ei olygu i ddarparwyr gofal plant?

Bydd darparwyr:

• Yn parhau i gysylltu â staff o’r sefydliad(au) ymbarél perthnasol.
•  Yn derbyn cynigion cyfleoedd i wella iechyd eich busnes gan ddefnyddio’r teclyn gwiriad iechyd busnes 

manwl.
•  Yn parhau i dderbyn gwybodaeth a diweddariadau oddi wrth sefydliad(au) ymbarél perthnasol a staff dat-

blygu a chymorth.

Bydd yr holl ddarparwyr yn cael eu hychwanegu at gysylltiadau rhwydweithio’r bartneriaeth er mwyn sicrhau 
eu bod yn cael cynnig diweddariadau deddfwriaeth a chefnogaeth, yn ogystal â gwahoddiadau i fynychu 
digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y sector gyfan.

Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio â darparwyr er mwyn sicrhau bod Casnewydd yn darparu 
gofal plant hygyrch o ansawdd uchel. 
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Bydd y cylchlythyr nesaf yn cael ei 
gyhoeddi yn y Gwanwyn 2016
Croesawn eich sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer pynciau yr 
hoffech chi weld mewn rhifynnau’r dyfodol o In Touch.
Anfonwch unrhyw sylwadau neu newyddion a digwyddiadau am 
gynnwys y dyfodol at:

InTouch
d/l Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd CasnewyddLlawr 4,      
Y Llyfrgell Ganolog, 4 Sgwâr John Frost, Casnewydd, NP201PA
Rhadffon: 0800 328 8483
E-bost: family.informationservice@newport.gov.uk
Facebook: www.facebook.com/newportfis
Twitter: www.twitter.com/newportfis
Cynhyrchir InTouch gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd 

Ymwadiad: 
Credir bod y wybodaeth yn y cylchlythyr hwn yn gywir ar adeg argraffu.

Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn cael eu rhannu o reidrwydd gan Gyngor 
Dinas Casnewydd

Da chi wedi darllen ein cylchlythyr, ond pwy yw Gwasanaeth 
Gwybodaeth Teulu Casnewydd?
Yn gryno, rydym yn darparu 
gwybodaeth am ddim, o safon uchel 
sy’n hygyrch i rieni, gofalyddion a 
gweithwyr proffesiynol gofal plant. 
Rydym yn ymdrin ag oedran 0 hyd at 
19. Rydym yn cynnig ‘siop-un-stop’ 
drwy radffôn 0800 328 84 83 
gyda gwasanaeth peiriant ateb, 
e-bost: family.informationservice@
newport.gov.uk, drwy ein gwefan: 
www.newport.gov.uk/fis  ac ar y 
cyfryngau cymdeithasol: facebook.
com/newportfis and twitter.com/
newportfis 
Mae pobl yn gofyn bob math o 
gwestiynau i ni, ond mae’r mwyafrif 
o’r wybodaeth sydd gennym yn 
ymdrin â:
•  Gofal plant (Mathau, costau, 

lleoliadau, oriau agor a.y.b....)
• Addysg ar gyfer plant 3 a 4 oed
•  Gweithio gyda phlant a dod yn 

Warchodwr Plant
•  Grwpiau cymorth i rieni/

gofalyddion (drwy Rwydwaith 
Rhieni Casnewydd)

•  Newyddion lleol i rieni/ gofalyddion 
a gweithwyr proffesiynol

•  Gweithgareddau teulu,     
chwaraeon, hamdden

•  Cynlluniau Chwarae, Clybiau 

Chwarae a gweithgareddau gwyliau
•  Grantiau ar gyfer darparwyr Gofal 

Plant newydd a rhai cynfodol
Mae GGT Casnewydd yn cefnogi’r 
sector gofal plant drwy ddarparu 
rhaglen hyfforddi flynyddol sy’n 
rhoi cymhorthdal i’r cyrsiau a 
ystyrir yn orfodol gan AGGCC gan 
gynnwys Cymorth Cyntaf i Blant, 
Hylendid Bwyd ac Ymwybyddiaeth 
Ddiogelu. Rydym hefyd yn darparu 
gwybodaeth ac arweiniad i’r rhai 
sydd eisiau gweithio ym maes gofal 
plant neu ddechrau eu busnes gofal 
plant eu hunain. Rydym yn brysur 
gyda  llawer o bobl sydd eisiau bod 
yn warcheidwad plant ac rydym 
wedi rhoi cymorth i ymgeiswyr 
i ymgymryd â’r cymwysterau 
angenrheidiol ac i gofrestru’n 
llwyddiannus gyda’r AGGCC.Rydym 
hefyd yn darparu cymorth yn y 
sector gofal plant drwy ddarparu 
grantiau ar gyfer lleoliadau. Drwy 
broses gais, gall lleoliadau gael 
grantiau i roi cymorth iddynt o 
gostau dechreuol i gostau prynu 
offer a chynaladwyedd.
Rydym yn aml yn mynychu 
digwyddiadau yn y gymuned fel rhan 
o’n hymgyrch i estyn allan fel dyddiau 

chwarae a dyddiau gŵyl. Rydym 
hefyd yn darparu gwybodaeth mewn 
ffeiriau swydd i’r rhai sydd yn edrych 
am waith ond sydd yn poeni am eu 
dewisiadau gofal plant.
Bydd tîm GGT Casnewydd yn 
darparu cymorth hanfodol i 
deuluoedd sydd yn profi  anhawster 
mewn cael mynediad at ofal plant. 
Yn ogystal â darparu gwybodaeth, 
mae GGT Casnewydd yn ariannu 
dau gynllun sy’n rhoi cymorth i 
deuluoedd i gael mynediad at ofal 
plant pan maent ei angen fwyaf.
Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar 
sut i ddefnyddio talebau gofal 
plant. Peidiwch anghofio gofyn i’ch 
cyflogwr os ydynt ar y cynllun.
Os oes gennych gwestiynau gallwch 
ofyn i ni drwy ein manylion cyswllt.


