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Mae’r gweithgareddau / cyrsiau hyn am ddim i bobl sy’n byw yn Sir y Fflint 
ac sydd wedi eu heffeithio gan iechyd meddwl, yn ogystal â’u gofalwyr. 
I gyrchu’r sesiynau hyn mae angen i chi archebu ar 
ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth gyswllt ar waelod 
y dudalen oni nodir yn wahanol ar wybodaeth y cwrs.

Mae dysgu a chysylltu ag eraill yn ffactorau pwysig wrth fynnu lles yn 
ein bywydau a chynnal hynny. Mae’r holl weithgareddau a’r cyrsiau sydd 
wedi’u rhestru yn y llyfryn hwn wedi’u cynllunio i’ch helpu i wella eich 
lles wrth gwrdd â ffrindiau newydd, gan ddatblygu hyder a dysgu sgiliau 
newydd. Darperir y gweithgareddau gan “Bartneriaeth Hyfforddiant Sir y 
Fflint”, sef Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyngor Sir 
y Fflint, Mind Sir y Fflint, KIM Inspire, Unllais a Chyngor Gwirfoddol Lleol 
Sir y Fflint. 
Fy enw i yw Karen Griffith a fi yw’r gweithiwr cefnogi hyfforddi, mae croeso 
i chi gysylltu â fi ar y rhifau isod neu ar e-bost a byddwn yn hapus i drafod 
eich dewisiadau â chi, archebu cwrs/gweithgaredd ar eich cyfer neu 
drefnu cymorth i’ch helpu i’w mynychu

Am fwy of wybodaeth ...
Symudol neu Testun:07776452471
Ebost: karen.griffith@flintshire.gov.uk

Dechreuwch y flwyddyn 

newydd yn uchel... 
     gyda cwrs
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Gweithdai Dyfrlliw

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

I CAN Mental Health
Awareness Training

I CAN Mental Health Awareness Training provides an
overview of common mental health problems as well as 

best practice guidance on how to listen, give helpful
advice, signpost to support services, and look after 

your own mental health and wellbeing

Available free of charge to individuals, employers and 
community groups who would like a better understanding 

of how to support people with mental health problems

For further information or to register your interest, please contact
 

Volunteering opportunities

bcu.getinvolved@wales.nhs.uk

Meinir Evans on 07792235580

Zoom Gyda Unllais
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Cwrs Cyflwyniad i 
Ymwybyddiaeth Ofalgar 

Dyddiad:  Mawrth Chwef 2il, 9fed, 16eg, 23ain, 
  Mawrth 2il, 9fed, 16eg, 23ain
Amser:  11.00yb - 12.00yp 
Lle:     Gloucester room Deeside Enterprise centre

Ydych chi’n byw gyda phoen, salwch, neu straen? Neu hoffech chi 
wybod mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar? Mae Ymwybyddiaeth 
Ofalgar yn ymwneud â’r hyn yr ydym yn canolbwyntio ein sylw arno.
Fe all ein cynorthwyo i weld yn glir beth sy’n digwydd yn ein bywydau 
ac mae’n rhoi offer i ni i dderbyn pethau fel y maent, i ddod yn 
sylwedydd i’n meddyliau a chymryd rheolaeth unwaith eto. Beth 
bynnag fo amgylchiadau ein bywyd, gallwn ddysgu ymateb iddynt 
mewn modd mwy tawel a chreadigol. 
Symudiadau ar gyfer Lles. Bydd taflenni gwybodaeth wythnosol yn 
cael eu darparu gyda dulliau o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar rhwng 
y sesiynau wythnosol.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Cwrs Cyflwyniad i 
Ymwybyddiaeth Ofalgar 

Dyddiad:  Mawrth Chwef 2il, 9fed, 16eg, 23ain, 
  Mawrth 2il, 9fed, 16eg, 23ain
Amser:  11.00yb - 12.00yp 
Lle:     Gloucester room Deeside Enterprise centre

Bydd y tiwtor yn cyflwyno technegau gwahanol ymhob sesiwn er 
mwyn meithrin y sgiliau angenrheidiol i baentio’n hyderus a hamd-
denol. Mae croeso i ddechreuwyr a’r rhai sydd am wella eu sgiliau – 
mwynhau dysgu yw’r nod.

 

Oherwydd niferoedd cyfyngedig efallai mai dim ond 1 o’r 4 sesiwn y 
gallwn ei gynnig i chi. 

Gweithdai Dyfrlliw
Sut i beintio yn defnyddio dyfrlliw

Dyddiad: Iau Ionawr 7fed,14eg, Chwef 4ydd, 11fed
Amser: 10.00yb - 12.00yp
Lle:       Growing Places
   

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Celf Llosgliw

Dyddiad: Iau Chwef 18eg 
Amser: 10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp 
Lle:     Growing Places
   

Yn y sesiwn hwn byddwch yn dysgu sut i 
gyflawni darn o gelf eich hun drwy 
ddefnyddio paent acrylig a thechneg o’r 
enw ‘Dutch pour’. Darperir yr holl 
ddeunyddiau. Dim angen unrhyw brofiad 
dim ond eich dychymyg. 
Dydi paent acrylig ddim yn golchi i ffwrdd 
oddi ar ddillad felly gwisgwch hen ddillad a dewch â ffedog gyda 
chi. 

Dyma dechneg lle mae cŵyr gwenyn lliw yn 
cael ei doddi ar dwlsyn gwres a’i daenu ar 
hyd cerdyn arbennig i greu llun prydferth. 
Darperir yr holl ddeunyddiau, dim angen 
sgiliau dim ond eich dychymyg. 

Sesiwn Celf Hylifol

Dyddiad:  Iau Ionaer 7fed,
Amser: 10.00yb - 12.00yp
Lle:  Growing Places

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Date:          Thurs Oct 15th
Time:          10.00am - 12.00pm
Venue:        Growing Places
   

Dyddiad: Mercher  Mawrth 3ydd
Amser: 10.00yb - 12.00yp
Lle:  Deeside Enterprise centre Gloucester room

Cacennau bach y Pasg

Celf Llosgliw

Dyddiad: Iau Chwef 18eg 
Amser: 10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp 
Lle:     Growing Places
   

Dysgwch sut i addurno’r cacennau bach tlws drwy amryw o 
dechnegau. Darperir yr holl ddeunyddiau, dim angen unrhyw 
sgiliau. Bydd y Tiwtor yn dangos i chi sut i wneud ac yna gallwch 
fynd â phedwar adref gyda chi i’w haddurno. Dewch â ffedog a 
chynhwysydd gyda chi i fynd â’ch cacennau adref. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad: Merch Mawrth 10fed, 17eg, 24ain, 31ain 
  Ebrill 7fed, 14eg
Amser: 10.00yb - 12.00yp
Lle:  Deeside Enterprise centre

Blodau Crefft Siwgr

Dewch i ddysgu sut i wneud eich blodau past siwgr hardd eich 
hun. Yn y sesiynau hyn fe ddangosir i chi sut i: 

•  Wneud y blodau,
•  Sut i roi gwifren drwyddyn nhw
•  Gwneud nhw’n dusw o flodau hardd.
Darperir yr holl dŵls a deunyddiau. Dewch â ffedog gyda chi a 
thwb i gadw eich blodau ynddo.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad:

Amser:
Lle:

Mawrth Mawrth 16eg, 23ain, 
Ebrill 6ed, 13eg, 20ain, 27ain
1.00yp - 3.00yp
Deeside Enterprise Centre

Dyddiaduron Celf 

Ydych chi’n caru lliw? Oes gennych chi ddiddordeb mewn 
delweddau? Ydych chi’n mwynhau gwneud pethau?
Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i weithgaredd cadw 
dyddiadur celf fel ffordd o archwilio eich creadigrwydd. Nid 
oes angen i chi allu tynnu llun – wir wan os ydych yn 
mwynhau addurno’r goeden Nadolig yna gall y cwrs hwn fod 
ar eich cyfer chi.
Byddwch angen dod â llyfr i gadw eich dyddiadur ynddo, a 
dyma eich llyfr chi i’w gadw.
Gall fod yn llyfr wedi’i lunio’n arbennig h.y. eich dyddiadur 
personol eich hun neu gallwch brynu llyfr diddorol mewn siop 
elusen i’w ‘ailddefnyddio’. 
Gorau oll yn faint A5 neu fwy gyda chlawr caled a phapur 
cymharol drwm. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dewch i gael hwyl a bod yn greadigol a 
chreu rhywbeth hyfryd i fynd adref gyda 
chi ar ddiwedd y sesiwn!
Rhowch gynnig ar lapio tusw o flodau a 
chreu trefniant blodau. 
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn 
blodau yna dewch draw i ddysgu sgiliau 
newydd!

Ymunwch â ni i greu eich tusw o flodau eich hun a 
dysgu rhywfaint am pa flodau a deiliach yw’r rhai 
gorau i’w defnyddio i greu tusw hardd i chi eich 
hun, neu fel anrheg. 
Oes gennych chi ddiddordeb mewn blodau ac a 
hoffech ehangu eich gwybodaeth am flodau a mynd 
â rhywbeth rydych chi wedi’i greu adref gyda chi?
Yna dewch draw i gael hwyl a dysgu sgiliau 
newydd!

Gweithdy Blodeuwriaeth i Ddechreuwyr 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4) 

Creu eich TUSW eich hun – adnabod eich 
blodau! (2 Sesiwn)

Date:          Iau Ion 28ain
Time:  10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Date:          Iau Chwef 25ain
Time:  10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Y gost fydd £5 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.
Gellir ad-dalu costau teithio.

Y gost fydd £5 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.
Gellir ad-dalu costau teithio.

Darparir y cwrs hwn gan Unllais



11

Y gost fydd £5 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.
Gellir ad-dalu costau teithio.

Gweithdy trefniant Bwrdd Tymhorol. Dewch 
draw ar gyfer sesiwn ddifyr, creadigol a 
hamddenol. Cewch gyfle i greu eitem hy-
fryd fel hon i fynd adref gyda chi ar ddi-
wedd y sesiwn! 

Ymunwch â ni i greu trefniant hardd o 
flodau mewn bocs. Cyfle i ddysgu sgiliau 
newydd, cwrdd â phobl newydd a chael 
hwyl mewn grŵp hamddenol a chyfeillgar.                                     

Creu Addurniadau Tymhorol 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4)  

Blodau mewn BOCS 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4)   

Date:          Iau Mawrth 25ain
Time:  10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Date:          Iau Ebrill 22ain
Time:  10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Y gost fydd £7.50 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.

Y gost fydd £7.50 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.

Darparir y cwrs hwn gan Unllais
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SGILIAU i OEDOLION
Cyrsiau rhan amser

Dydd Pryd? Beth?
Dydd Llun G25 9.30yb - 11.30yb Saesneg neu maths
Dydd Llun G25 1.00yp - 3.00yp Saesneg neu maths
Dydd Llun G25 6.00yh - 8.00yh Saesneg neu maths

Dydd Mawrth G25 6.00yh - 8.00yh Saesneg neu maths
Dydd Mercher G25 6.00yh - 8.00yh Saesneg neu maths

Thursday G34 1.00yp - 3.00yp Saesneg neu maths

COLEG CAMBRIA – DEESIDE SITE
CONNAH’S QUAY, CH5 4BR

Dydd Pryd? Beth?
Dydd Iau 9.30yb - 11.30yb Saesneg neu maths
Dydd Iau 12.30yp - 2.30yp Saesneg neu maths

DAY WHEN? WHAT?
Dydd Mawrth 1.00yp - 3.00yp Saesneg neu maths

PARKFIELDS COMMUNITY CENTRE
ASH GROVE, MOLD CH7 1TB

ASTON COMMUNITY CENTRE
ASTON PARK ROAD, DEESIDE, CH5 1SE

Gwella’ch sgiliau a’ch hyder gyda Cyrsiau sgiliau AM 
DDIM i oedolion 

Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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SGILIAU i OEDOLION
Cyrsiau rhan amser

Dydd Pryd? Beth?
Dydd Mawrth 12.30yp - 2.30yp Saesneg neu maths

Dydd Iau 9.30yb - 11.30yb Maths
Dydd Iau 12.30yp - 2.30yp English

HOLYWELL LEISURE CENTRE
NORTH RD, HOLYWELL, CH8 7TQ

Dydd Pryd? Beth?
Dydd Mawrth 9.15yb - 11.15yb Saesneg neu maths

Dydd Pryd? Beth?
Dydd Mawrth 12.30yp - 2.30yp Maths/Saesneg

RIVERTOWN URC CHURCH, CHESTER RD 
WEST, SHOTTON, CH5 1BX

FLINT RIVERDEE CENTRE
CASTLE ST FLINT CH6 5PF

Efallai y bydd cyrsiau eraill ar gael felly os 
gwelwch yn ddacysylltwch â Gwasanaethau My-

fyrwyr ar 0300 30 30 007 
neu gyrwch ebost i 

skillsforadults@cambria.ac.uk

I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau hyn neu
eraill mewn lleoliadau ledled Sir y Fflint a rhan-

nau o Sir Ddinbych. Cysylltwch a 
skillsforadults@cambria.ac.uk

Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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www.cambria.ac.uk | 0300 30 30 007

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom: 
skillsforadults@cambria.ac.uk

Ho�ech chi ddysgu sut i ddefnyddio 
Cyfrifiadur yn hyderus?

Mae gennym ni’r cyrsiau ar eich cyfer chi!

Ho�ech chi ddysgu sut i ddefnyddio 
Cyfrifiadur yn hyderus?

Mae gennym ni’r cyrsiau ar eich cyfer chi!

Cyrsiau Cyfrifiadur 
i Ddechreuwyr

Defnyddio Cyfrifiadur am y Tro Cyntaf 
Cwrs 6 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd ag 
ychydig iawn neu ddim profiad o ddefnyddio 
cyfrifiadur. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau 
digidol fel defnyddio'r bysellfwrdd, teipio dogfennau, 
anfon negeseuon e-bost a gwneud galwadau fideo. 
Byddwch yn defnyddio gliniadur, cyfrifiadur personol 
neu Chromebook yn ystod y cwrs hwn*. Ar ôl i chi 
gwblhau’r cwrs, efallai byddech yn dymuno symud 
ymlaen i’n cwrs Mynediad Sgiliau Digidol Hanfodol 
Lefel 3, i wella'ch sgiliau ymhellach.

Sgiliau Digidol Hanfodol Mynediad Lefel 3
Cwrs 13 Wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd 
eisoes â rhywfaint o sgiliau digidol sylfaenol. Ar y 
cwrs byddwch yn datblygu eich sgiliau digidol ar 
gyfer bywyd a byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno 
i sgiliau digidol ar gyfer gwaith. Byddwch yn ymdrin 
â phethau fel diogelwch ar-lein, chwilio am 
wybodaeth ar y rhyngrwyd, siopa ar-lein, llenwi 
�urflenni ar-lein, sgiliau prosesu geiriau a defnyddio 
e-bost. Byddwch yn defnyddio gliniadur,  cyfrifiadur 
personol neu Chromebook yn ystod y cwrs hwn*.

Defnyddio Cyfrifiadur Tabled 
Cwrs 10 wythnos 

Cafodd y cwrs hwn ei anelu at ddysgwyr y mae 
angen rhagor o hyder arnyn nhw gyda defnyddio 
cyfrifiadur tabled. Byddwch yn dysgu sgiliau digidol 
newydd fel newid y gosodiadau ar dabled, 
defnyddio tabled i chwilio am wybodaeth ar-lein, 
defnyddio e-bost, siopa ar-lein, llenwi �urflenni 
ar-lein a lawrlwytho a defnyddio gwahanol apiau. 
Byddwch hefyd yn dysgu am ddiogelwch ar-lein.

*Bydd croeso i ddysgwyr ddod â’u dyfeisiau eu hunain neu 
ddefnyddio dyfais y coleg yn ystod y cwrs.

Efallai bydd yn bosibl cael cymhwyster cydnabyddedig ar rai 
o’r cyrsiau.

Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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Talacre groups x 3

Yn y Glofa 
Dydd Llun 8 Mawrth 2021, 10am i 3pm 

• Sesiwn y bore: Yn lloches yr adar 
ar gyfer y penllanw; chwilio am ry-
dyddion, pïod y môr ac adar y dŵr.

• Gobeithio cawn drip i’r ganolfan 
ymwelwyr (os fydd y rheolau yn 
caniatáu) ar gyfer y sesiwn yn y 
prynhawn;

• Hanes y newidiadau diwydiannol 
yn sgil y glofa a ‘Talacre trwy’r oesau’.

• Edrych yn ôl ar yr Ail Ryfel Byd a sut wnaeth Talacre letya nifer 
o deuluoedd o amgylch y twyni.

Ar y traeth
Dydd Llun 15 Mawrth 2021, 10am i 3pm

• Bydd y sesiwn hwn yn cynnwys taith ryngweithiol o’r Parlwr Du 
a chwilio’r draethlin, sgwrs arbenigol ar wahanol fathau o gerrig 
cyn sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, chwilio am eitemau penodol 
(cerrig, cregyn ac ati).

• Unwaith i ni gasglu eitemau, byddwn yn creu darnau o gelf ar y 
traeth gyda’r hyn wnaethom ni ddarganfod.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Edrych ar y Natur o’n cwmpas
Dydd Mawrth 30 Mawrth, 10am – 3pm
• Bydd y sesiwn hon yn cynnig cyfle i archwilio’r prosiectau     

cadwraeth a’r bywyd gwyllt a ffawna yn y warchodfa natur a’r 
twyni. Bydd ein harweinydd yn dod o hyd i drychfilod y tywod, 
llyffaint, madfallod, a chreaduriaid cyffredin eraill gan ddod a 
nhw i ddangos i’n haelodau.

• Yn y prynhawn, byddwn yn mynd ar helfa wyau i ddarganfod y 
rhywogaethau sy’n dodwy yma. Bydd y samplau rydym yn eu 
casglu yn dod yn ddata ar gyfer rhan o brosiect ymchwil cad-
wraeth sy’n digwydd.

• Byddwn hefyd yn hel sbwriel – ‘pigo plastig’ a ‘hel pelennig’ yn 
y grŵp. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Mae gweddill y
y cyrsiau sydd ar 
gael yw sesiynau 

Zoom

Edrychwch os oes 
gennych unrhyw faterion 
yn cofrestru ar y sesiynau 

hyn, Cysylltwch â:
Karen Griffith neu 

hwylusydd y cwrs.
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Half corner  

SGILIAU 
TROSGLWYDDADWY 
GWYCH 
 CWRS 1 DIWRNOD AR-LEIN 

 

  
07940 937848 

thedenbigh
workshop@
gmail.com 

 Dydd Mercher, 13 Ionawr 10am - 2pm   

Sgiliau meddal yw’r priodoleddau sydd yn eich helpu i 
weithredu fel unigolyn (ysgogiad, hunanhyder a hyblygrwydd) 
yn ogystal â mewn grŵp (gwaith tîm, trafod a pharch). Wrth 
ystyried llwyddiant yn y gweithle, mae’r sgiliau yma’n allweddol. 
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch neu e-bostiwch Tracy i 
archebu lle neu gyfeirio dysgwr sydd wedi’i ariannu gan 
Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam a Sir y 
Fflint.  

FACEBOOK 
thedenbighworkshop 

GWEFAN 
Thedenbighworkshop.com 

   

  

Cwrs ar-lein 

 

Darparir y cwrs yma gan The Denbigh Workshop
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Half corner  

MEISTROLI’R 
CYFWELIAD 
 CWRS 1 DIWRNOD AR-LEIN 

 

  
07940 937848 

thedenbigh
workshop@
gmail.com 

 

Dydd Mercher, 20 Ionawr 10am - 2pm   

Sut i feistroli’r cyfweliad holl bwysig, gair i gall, technegau 
tawelu, paratoi ar gyfer cyfweliad a chyflwyniad a chwarae rôl. I 
gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch neu e-bostiwch Tracy i 
archebu lle neu gyfeirio dysgwr sydd wedi’i ariannu gan 
Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam a Sir y 
Fflint. 

FACEBOOK 
thedenbighworkshop 

GWEFAN 
Thedenbighworkshop.com 

   

  

Cwrs ar-lein 

 
 

Darparir y cwrs yma gan The Denbigh Workshop
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Half corner 

BEST FOOT 
FORWARD 
CWRS HYDER A CHYFLOGADWYEDD 3 DIWRNOD  

 
 07940 937848 

thedenbigh
workshop@
gmail.com 

27ain, 28ain a 29ain Ionawr 10am - 2pm    

Nod y gweithdai hyn yw magu hyder a gwytnwch ymysg y rhai 
sydd yn bell o’r gweithle. Gan ddefnyddio technegau drama, 
rydym yn cynnig ymagwedd ymarferol i sicrhau swyddi a magu 
gwytnwch i baratoi ar gyfer cyfweliad, cyflwyniad personol a 
chwarae rôl. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch neu e-
bostiwch Tracy i archebu lle neu gyfeirio dysgwr sydd wedi’i 
ariannu gan Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Sir y 
Fflint. 

FACEBOOK 
thedenbighworkshop 

GWEFAN 
Thedenbighworkshop.com  

   

  

Llyfrgell y Fflint 

 

Darparir y cwrs yma gan The Denbigh Workshop
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DEESIDE COMMUNITY TRUST 

Ydych chi angen rhoi hwb i’ch hunan hyder?
Ydych chi wedi colli eich sbarc? 

YMUNWCH Â NI I DEIMLO’N WELL AMDANOCH EICH HUN
AC I SYMUD EICH BYWYD YN EI FLAEN 

Mae hwn yn gwrs 6 wythnos ar-lein i ferched
Wrecsam sydd dros 50 oed. Mae’n cychwyn ar 2

Chwefror, o 1:00pm tan 2:15pm ar Zoom. Byddwn yn
rhoi cymorth i chi os ydych chi’n newydd i Zoom. 

Mae’r cwrs wedi’i ariannu’n llawn gan Grant Dysgu Cymunedol i Oedolion
Cyngor Sir Fflint ac mae’n cynnwys dyddlyfr rhad ac am ddim. Anfonwch

e-bost i info@deesidecommunitytrust.co.uk i gadw eich lle.  

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 

Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Siarad â Gweithwyr Proffesiynol  
Hyfforddiant ZOOM

Cyfathrebu’n Dda 
Hyfforddiant ZOOM

Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio i gefnogi unigolion i gwrdd â 
gweithwyr proffesiynol mewn modd effeithiol a hyderus, trwy edrych 
ar sut i baratoi ar gyfer y cyfarfod hwnnw yn y ffordd orau.
Mae’r cwrs yn cynnwys edrych ar
• Nodi pwy yw’r ‘bobl broffesiynol’ hyn?
• Pam ein bod ni’n ei chael hi’n anodd siarad yn hyderus â   
 gweithwyr proffesiynol o bosibl
• Cyfathrebu a rhai technegau defnyddiol i’w defnyddio.
 Sut gallwn baratoi ar gyfer y trafodaethau hynny

Cyfathrebu a Gwrando yw rhai o’r sgiliau pwysicaf y gallwch eu 
dysgu.  Gall pa mor dda rydych chi’n gwrando a chyfathrebu gael 
effaith fawr ar bob agwedd ar eich bywyd bob dydd.  
 
Bydd y sesiwn hon yn eich galluogi chi i:

• Gael dealltwriaeth well o ffactorau sy’n effeithio ar gyfathrebu a   
  gwrando.
• Bod yn ymwybodol o effaith cyfathrebu dieiriau.
• Ymarfer technegau cyfathrebu a gwrando syml.

Date:          Mawrth Ionawr 26ain
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Date:          Mawrth Chwef 16eg
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Darparir y cwrs hwn gan Unllais
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Hunan-Eiriolaeth  
hyfforddiant ZOOM

Prosesau Recriwtio a Dethol 
Yr unigolyn cywir, y ffordd gywir - Hyfforddiant ZOOM

Mewn bywyd, rydym i gyd yn disgwyl cael dealltwriaeth, parch, a 
bod pobl yn cymryd ein barn o ddifrif.
Rydym hefyd yn cydnabod rhwystrau, ac wedi dod ar eu traws, wrth 
i ni geisio hunan-eirioli.
Bydd y sesiwn fer hon yn eich helpu i hunan-eirioli a defnyddio 
adnoddau cefnogol i:
• Benderfynu beth sydd ei eisiau arnoch,
• Datblygu a chyflawni cynllun i’ch helpu i’w gael a 
• Eich galluogi i gymryd rheolaeth dros eich iechyd da a lles

Mae recriwtio effeithiol yn rhan allweddol o ddarparu gwasanaethau’n 
effeithiol ond faint o hyfforddiant ydych chi wedi’i gael yn y maes hwn?
Yn rhy aml, nid yw pobl yn sicr sut i ganolbwyntio ar addasrwydd yr 
unigolyn i’r swydd sydd ar gael. Bydd y cwrs deuddydd hwn yn cefnogi 
pobl i deimlo’n hyderus a deallus wrth recriwtio a dethol staff. 
Bydd y sesiwn hon yn rhoi:

• Trosolwg o egwyddorion sylfaenol ac arfer da sy’n ymwneud â 
recriwtio a dethol, o ddylunio hysbyseb i gyfweld a thu hwnt
• Trosolwg o’ch cyfrifoldebau dan y Ddeddf Cydraddoldeb
• Dulliau llunio rhestr fer a chyfweld
• Awgrymiadau allweddol o ran sut i greu cwestiynau addas ar 
gyfer cyfweliadau

Date:          Mawrth Mawrth 30fed
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Date:          Mawrth Ebrill 6ed, 13eg, 20ain, 27ain
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Darparir y cwrs hwn gan Unllais
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North East Wales Mind activities 
http://www.newmind.org.uk/events-calendar

 

Lles yn y Coed 

 Canolfan sgiliau coetir Bodfari  

 Teimlo’n Dda Tu Allan – Teimlo’n Dda Tu Mewn ym Modfari 
8 wythnos yn dechrau o ddydd Mawrth 26 Ionawr 

 
 

Dysgwch sut i fondocio coeden a beth i’w wneud gyda’r coed. Byddwn 
yn treulio amser yn dysgu am y coetir.  Drwy ddefnyddio dulliau 
traddodiadol, byddwn yn gweithio gyda choed a gymerwyd yn 

uniongyrchol o’r goedwig i greu offer syml ee: sbatwla neu ordd bren. 

Bydd gennym gyfle hefyd i greu siarcol, panel ffens wedi’i blethu sy'n 
cael ei alw'n glwyd. 

Cadarnhewch eich lle erbyn dydd Mawrth 12 Ionawr 2021 

Efallai y bydd cludiant ar gael os oes angen, felly cysylltwch i 
gadarnhau. Mae llefydd yn gyfyngedig felly rhaid archebu lle. 

 

Ffoniwch neu anfonwch e-bost at Steph Walsh - steph.walsh@newmind.org.uk 

Rhif ffôn:  01352 974430 

Symudol: 07384 465770 

 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Darperir y cwrs yma gan

Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Gorau i chi - gorau i'r babi 

 
5 sesiwn hwyliod a chyfeillgar  

a all newid eich bywyd 
 

Gyda chymorth gan lyfr bychan a chanllawiau cefnogol ym mhob 
sesiwn, gall cyfranogwyr ddysgu sut i wella eu teimladau pan maent yn 
teimlo’n isel, ddiobaith a byddant yn dysgu sgiliau sy’n eu helpu i fynd i'r 
afael â phroblemau yn eu bywydau. Hyd yn oed pan maen nhw'n 
teimlo'n lluddedig. 
 

Byddant hefyd yn cwrdd â rhieni eraill ac yn cael digon o hwyl! 
Croeso i neiniau a theidiau a gofalwyr eraill. 
 

Bydd 5 sesiwn yn cychwyn ar 5 sessions yn dechrau ar 21 Ionawr 
dros Zoom 
 (Rhaglen ‘Pum Ardal’ -  ‘Mwynhewch eich Babi’) 
 
Mae sesiynau un i un ar gael drwy drefniant. 
Cyswllt: 
Steph Walsh 
steph.walsh@newmind.org.uk 
01352 974430  
07384 465770 

 

 

 
Magu 

agosatrwydd 
 

 

Pam ydw i’n 
teimlo fel 
rydw i? 

 

 
Cynllunio 

ar gyfer y 
dyfodol 

 

 
 

Edrych ar 
bethau’n 
wahanol 

 

Gwneud 
newidiadau 

positif 
 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Byw Bywyd i’r Eithaf 
 

Teimlo’n fwy hapus, cysgu’n well 
cyflawni mwy a theimlo’n fwy hyderus 

 

10 pheth 
sydd yn 

gwneud i chi 
deimlo’n fwy 

hapus ar 
unwaith Y pethau 

rydych 
chi’n eu 
gwneud 
sydd yn 
chwarae 
ar eich 

meddyliau 

Pam fod 
popeth 

yn mynd 
o’i le 

 

Sut i 
drwsio 
bron 

popeth 

Pam 
ydw 
i’n 

teimlo 
mor 
isel 

z 

Does gen i 
ddim 

amynedd 
gwneud 
unrhyw 

beth 
 

Mewn dim ond wyth sesiwn ddymunol gall y cwrs yma wneud gwahaniaeth 
i'ch bywyd.  
 
Gyda help llyfr bach AM DDIM a chyfarwyddwyd arbenigol ym mhob 
sesiwn, byddwch yn gallu rhoi trefn ar eich teimladau pan fyddwch wedi 
cael llond bol, yn poeni neu'n teimlo'n isel a byddwch yn dysgu sgiliau 
newydd fydd yn eich cynorthwyo i fynd i'r afael â theimladau anodd a heriau 
bywyd.  
 
Bydd yr 8 sesiwn yn dechrau ar Ionawr 2021 dros Zoom. 
 
Mae sesiynau un i un ar gael drwy drefniant. 
 
Contact:  
Claire Murray 
Claire.murray@newmind.org.uk 
01352 974430  
07878 113599 

 
 

12 awr y 
gallai 
newid 
eich 

bywyd 

8 sesiwn 
gyfeillg

ar 
 

 

Ydych 
chi’n 

ddigon 
cryf i 

gadw eich 
pwyll? 

 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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M	  

	  
Mindfulness  Based  Cognitive  Therapy  (MBCT)  

Free  8  Week  Online  Mindfulness  Course  
  

Mindfulness is a proven and effective intervention for those seeking to improve their 
mental health and wellbeing. This 8 week course will give you an understanding of, 

and a range of tools to manage stress, depression and anxiety. The course will 
introduce you to a range of mindfulness practices, and regular home practice will 

build upon taught skills and help you develop new coping mechanisms. 
 

 To find out if this is an appropriate course for you, please contact: 
  
  

P ar a bl  on 0 30 0 7 77  2 25 7 or  em ail  a sk@ pa r abl.or g .  
 

S tart s  Tu esday 26  Jan uary 2021  6. 00 –  8. 00 pm  
 

An  as sessment  on Z oom  wil l  b e ar r a nged  ind ivid ua ll y with  y ou w eek beginn ing:  
18  Ja nua r y 20 21  

 
	   	  

	  
To book contact Parabl on 0300 777 2257 

	   	  

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru

Therapi Gwybyddol Ymwybyddiaeth Ofalgar
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Ar-lein 8 Wythnos Am Ddim

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymyrraeth effeithiol a brofwyd 
i’r rhai sydd eisiau gwella eu iechyd meddwl a’u lles. Bydd y cwrs 8 
wythnos hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o amrywiaeth o adnoddau 
i reoli straen, iselder a gor-bryder. Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i 
amrywiaeth o ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar a bydd ymarfer 
rheolaidd yn y cartref yn datblygu’r sgiliau a dysgwyd a’ch helpu i 

ddatblygu ffordd newydd o ddygymod.
I ganfod os yw hwn yn gwrs priodol i chi, yna cysylltwch â:

Parabl ar 0300 777 2257 neu anfonwch e-bost ask@parabl.org.

Yn cychwyn nos Fawrth 26 Ionawr 2021 6.00 – 8.00 pm
Bydd asesiad ar Zoom yn cael ei drefnu yn unigol gyda chi yr 

wythnos yn cychwyn:
18 Ionawr 2021

I gadw lle cysylltwch â Parabl 
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Free 6 Week Online Stress Management Course 
 

NE Wales Mind’s Online Stress Management Skills course is designed to 
help people understand and manage stresses in their life. It’s for you if 

you’re struggling with mild stress and anxiety.  It’s based on proven 
Cognitive Behavioural Techniques. 

What will you learn? • What stress is and why it happens • How to 
pinpoint the causes and effects of stress in your life • How to break the 
vicious cycle of stressful thinking using   proven Cognitive Behavioural 

Techniques • Practical ideas and tools to manage stress • Simple 
relaxation techniques • How sleep, diet and exercise can help 

Stress management is aimed at those with mild to moderate levels of 
distress. To find out if the course might be right for you please contact  

Parabl on 0300 777 2257. 
 

Starts Thursday 7th January 2021 6.30 pm -7.30 pm. 
 

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over 
another.”     William James 

 
 

 
 

To book contact Parabl on 0300 777 2257 

  

 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru

Cwrs Rheoli Straen 6 Wythnos Am Ddim (ar-lein)
Cynlluniwyd Cwrs Sgiliau Rheoli Straen Mind Gogledd Ddwyrain Cymru i 
helpu pobl i ddeall a rheoli straen yn eu bywydau. Mae’n addas ar eich cyfer 

chi os ydych chi’n teimlo gorbryder a straen cymedrol. Mae’n seiliedig ar 
dechnegau ymddygiad gwybyddol a brofwyd. 

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu? 
• Beth yw straen a pham ei fod yn digwydd 

• Sut i adnabod achos ac effaith straen yn eich bywyd 
• Sut i dorri’r cylch dieflig o feddwl dan straen yn defnyddio technegau ym-

ddygiadol gwybyddol a brofwyd
• Syniadau ymarferol a dulliau rheoli straen 

• Technegau ymlacio syml 
• Sut y gall cysgu, diet ac ymarfer corff helpu

Anelir y cwrs rheoli straen at unigolion sydd â lefelau ysgafn a 
chymedrol o drallod. I ddarganfod a yw’r cwrs yn addas i chi 

cysylltwch â Parabl ar 0300 777 2257.

Yn dechrau ddydd Iau 7 Ionawr 2021, 6.30pm tan 7.30pm.

“Yr arf orau yn erbyn straen yw ein gallu i ddewis un ffordd o 
feddwl dros y llall”  William James
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Mind Gogledd Ddwyrain 
Cymru  
Y Ganolfan Les 
23b Ffordd Caer 
Yr Wyddgrug, CH7 1EG 
 

newmind.org.uk 
 
 

 

Dewch i fwynhau symudiadau llyfn ac ymlacio i gael bywyd 
hapusach a thawelach.  Yn addas ar gyfer bob oed a gallu, 
gan gynnwys dechreuwyr.   
 
Sesiwn ioga gymunedol 
 

Ffoniwch 01352 97 44 30 i gael rhagor o fanylion, neu 
anfonwch e-bost at Claire.murray@newmind.org.uk. 

 

Ar ddydd Gwener 10.30am – 11.30am dros Zoom 

‘Amser i’  
ymlacio gyda Ioga 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Grŵp Darllen Zoom 
Mind Gogledd Ddwyrain 
Cymru bob yn ail ddydd 
Gwener 1.30pm – 
2.30pm – yn dechrau 
ar 1 Mai am 1.30pm. 

Os ydych chi’n mwynhau 
trosedd, rhamant, straeon 
byrion, barddoniaeth, llyfrau 
coginio neu lawlyfrau ceir, 
rydym eisiau i chi rannu'r hyn 
rydych yn ei ddarllen yn 
ystod y cyfnod hwn, neu eich 
hen ffefryn.  
 
Dewiswch rywbeth a dewch 
ag o i’r sesiwn neu gallwch 
ymuno i weld beth mae bobl 
eraill yn ei ddarllen. 
Edrychwn ymlaen at eich 
gweld chi yno. 
 
Anfonwch e-bost i mi er 
mwyn i mi eich gwahodd i’r 
grŵp - 
steph.walsh@newmind.org.uk  

 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Dewch i feithrin eich hyder i fynegi eich barn. Newidiwch eich bywyd er gwell. 
Dysgwch am eich hawliau a lle i gael cymorth a chefnogaeth. Gallwch ddewis 
cymaint o gyrsiau ag yr ystyriwch yn ddefnyddiol i chi. Mae pob sesiwn wedi’i 

chynllunio i wneud gwahaniaeth er gwell. Mae’r rhaglen SAFE ar gael i ddefnyd-
dwyr gwasanaeth, i ofalwyr ac i unrhyw un sydd â phryderon iechyd meddwl.

Mae rhai cyrsiau hefyd yn agored i staff a gwirfoddolwyr.

CYFRINACHOL, ANNIBYNNOL AC AM DDIM!
GALL UN SYNIAD CADARNHAOL YN Y BORE WNEUD EICH 

DIWRNOD CYFAN YN UN DA! 

Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein drwy ddefnyddio Micro-
soft Teams. (Bydd cymorth yn cael ei roi dros y ffôn i chi gael gosod 
pethau). Bydd arnoch angen cyfrifiadur/gliniadur, neu fe allwch law-
rlwytho’r ap Microsoft Teams ar eich iPad/dyfais llechen neu ffôn 
symudol. Bydd sesiynau’n digwydd bob dydd Mawrth am 11:15am, 

bob dydd Mercher am 11:15am. 
Byddwch ond yn mynychu un diwrnod yr wythnos

Mae pob sesiwn yn rhedeg am tua 1 awr, gyda’r dewis i aros ymlaen ar y 
diwedd am rywfaint o ymarferion ymlacio neu anadlu.

Hunan-eiriolaeth i Ymrymuso
SGILIAU I CHI GAEL EICH CLYWED!

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Hunan-eiriolaeth i Ymrymuso
SGILIAU I CHI GAEL EICH CLYWED! Gwthio’ch Hun.

Mae camu allan o’ch ardal gysurus yn ffordd dda o fagu eich hyder 
a lles. Yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu am y gwahanol haenau 
sydd mewn ardal gysurus a sut i gamu allan o’ch ardal chi yn ofalus 
ac yn llwyddiannus, gyda thechnegau y gallwch eu defnyddio am 
oes.
Beth am ddod draw a darganfod beth fydd yn aros amdanoch y tu 
allan i’ch ardal gysurus chi! 

Rhif Wythnos Wythnos 1
Dyddiad &

Amser
Mawrth 12eg Ion 2021 
11:15yb - 12:15yp

Date 
& Time

Merch 13eg Ion 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Meddwl yn wahanol a sut i’w reoli. 

“Globaleiddio, trychinebuoli, meddwl du a gwyn, ofn methiant ac ymddi-
heuro am bopeth”. 
A yw hyn yn swnio’n gyfarwydd? Os felly, dyma’r sesiwn i chi. 
Rydym i gyd yn meddwl yn y ffordd yma ar ryw adeg yn ein bywydau, 
ond gallwn ddysgu i reoli’r ffordd yma o feddwl os ydym yn gwybod 
pam ei fod yn digwydd a gyda’r offer cywir i gadw’r meddyliau hyn 
draw. Beth am ddod draw a darganfod sut i gadw’r medd

Rhif Wythnos Wythnos 2
Dyddiad
& Amser

Mawrth 19eg Ion 2021 
11:15yb - 12:15yp

Dyddiad
& Amser

Merch 20ain ion 2021
1:15yp - 2-15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Meddwl yn wahanol a sut i’w reoli. 

Rhif Wythnos Wythnos 2
Dyddiad
& Amser

Mawrth 19eg Ion 2021 
11:15yb - 12:15yp

Dyddiad
& Amser

Merch 20ain ion 2021
1:15yp - 2-15yp

Egluro gorbryder. 

Cwrs pythefnos  

Mae byw gyda gorbryder yn anodd iawn.  Mae’n effeithio sut rydym 
yn teimlo, yn meddwl, yn ymddwyn, ac yn effeithio sut mae ein 
corff yn gweithio.  Mae’n gallu achosi llawer o broblemau fel:  Diffyg 
chwant bwyd, problemau cysgu a thrafferth canolbwyntio. Bydd 
y sesiwn hon yn llawn gwybodaeth a bydd yn eich helpu i ddeall 
BETH sy’n digwydd pan fyddwch yn orbryderus, PAM ein bod yn 
cael symptomau penodol a SUT i’w rheoli.  Mae’r sgiliau hyn yn 
werthfawr iawn a byddant yn eich helpu i reoli gorbryder yn well 
pan fydd yn codi.

Rhif Wythnos Wythnos 3 Wythnos 4
Dyddiad
& Amser

Mawrth 26ain Ion 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Mawrth 2il Chwef 2021 
11:15yb - 12:15yp

Dyddiad
& Amser

Merch 27ain Ion 2021
1:15yp - 2:15yp

Merch 3ydd Chwef 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Nid oes angen i newid fod yn frawychus.

Cwrs pythefnos

A yw meddwl am newid yn eich arferion neu gynlluniau yn eich 
dychryn, neu’n gwaethygu eich gorbryder?
Yn y sesiwn hon, byddwch yn darganfod sut mae newid yn effeithio 
unigolyn gydag afiechyd meddwl, y mathau gwahanol o newid, a 
pham bod un math yn fwy brawychus, y camau o newid a beth y 
gallwn ei wneud i helpu i reoli’r effeithiau a gaiff ar bawb.

Rhif Wythnos Wythnos 5 Wythnos 6
Dyddiad 
& Amser

Mawrth 9fed Chwef 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Mawrth 16eg Chwef 2021
11:15yb - 12:15yp

Dyddiad
& Amser

Merch 10fed Chwef 2021
1:15yp - 2:15yp

Merch 17eg Chwef 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Nid oes angen i newid fod yn frawychus. Blociau Adeiladu i Fagu Hyder 

Cwrs i fagu hyder yn hamddenol iawn gyda llawer o gymorth. Dull 
‘dim pwysau’ a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o feithrin 
eich hyder... Yn enwedig os nad ydych wedi arfer ymwneud â phobl 
mewn grŵp  

Rhif Wythnos Wythnos 7
Dyddiad
& Amser

Mawrth 9fed Mawrth 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Dyddiad
& Amser

Merch 10fed Mawrth 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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A ydych yn poeni am bopeth dan haul? A ydyw’n gwneud bywyd yn 
llai o hwyl?
Bydd y sesiwn hon yn dysgu strategaethau i chi o ran sut i boeni 
llai am y pethau nad oes gennych unrhyw reolaeth drostynt, a sut i 
fyw yn y foment a mwynhau bywyd yn fwy. 
Wedi’r cwbl, 
“Dydy’r rhan fwyaf o bethau rydych yn poeni amdanynt BYTH yn 
digwydd!”

 

Poenwch lai, rhaid byw yn y foment. 

Rhif Wythnos Wythnos 8
Dyddiad
& Amser

Mawrth 16eg Mawrth 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Dyddiad
& Amser

Merch 17eg Mawrth 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Poenwch lai, rhaid byw yn y foment. 

Rhif Wythnos Wythnos 8
Dyddiad
& Amser

Mawrth 16eg Mawrth 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Dyddiad
& Amser

Merch 17eg Mawrth 2021
1:15yp - 2:15yp

Magu tawelwch

Cwrs pythefnos

Faint o weithiau ydych chi’n gweld eich hun yn mynd yn flin mewn 
sefyllfaoedd nad oes gennych ddim, neu fawr ddim, o reolaeth 
drostynt?
Yn aml yn dymuno y gallech gael gwell rheolaeth neu 
ddealltwriaeth o’ch dicter?
Bydd y cwrs tair wythnos hon yn egluro dicter a sut i’w reoli’n well 
drwy ddefnyddio technegau SAFE i dawelu’r meddwl a lleihau faint 
o ddicter a ddangoswch mewn sefyllfaoedd llawn straen yn 
sylweddol, gan eich helpu i gynnwys tawelwch yn eich bywyd.

Rhif Wythnos Wythnos 9 Wythnos 10
Dyddiad
& Amser

Mawrth 23ain Mawrth 2021 
11:15yb - 12:15yp   

Mawrth 30ain Mawrth 2021
11:15yb - 12:15yp

Dyddiad
& Amser

Merch 24ain Mawrth 2021
1:15yp - 2:15yp

Merch 31ain Mawrth 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Cwrs pythefnos 

Un ffordd i helpu ein hiechyd meddwl yw bod yn ddiolchgar am y 
pethau sydd gennym ac i gredu yn ein hunain a’n galluoedd. 
Mae beth a feddyliwn yn chwarae rôl fawr o ran pa drywydd a 
ddilynwn mewn bywyd. E.e. os credwn nad ydym yn gallu nofio, 
yna ni fyddwn yn gallu nofio. 
Ond os credwn y gallwn nofio, yna fe nofiwn. Felly, gall y ffordd 
yma o feddwl gael effaith gadarnhaol ar ein bywydau. 
Yn y sesiwn hon, byddwch yn edrych ar sut mae bod yn ddiolchgar, 
ymddangosiad a sut y gall meddwl yn gadarnhaol ein harwain at 
fywyd hapusach a mwy bodlon. 

Rwy’n meddwl felly rwy’n bod.... 

Rhif Wythnos Wythnos 11 Wythnos 12
Date 

& Time
Mawrth 6ed Ebrill 2021 
11:15yb - 12:15yp 

Mawrth 13eg Ebrill 2021
11:15yb - 12:15yp

Date 
& Time

Merch 7fed Ebrill 2021
1:15yp - 2:15yp

Merch 15eg Ebrill 2021
1:15yp - 2:15yp

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Rwy’n meddwl felly rwy’n bod.... 

Darparir y cwrs hwn gan by FLVC

ŵ

·

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, bydd cyfranogwyr 16+ yn derbyn
achrediad. Bydd y rhai dan 16 oed yn derbyn tystysgrif cyfranogi.
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www.kim-inspire.org.uk

Croeso i Hyb Rhithwir KIM!
Fel y gwyddoch, mae ein hethos yn KIM yn ymwneud â chael pobl allan 
o gwmpas a bod yn weithgar yn y gymuned, sydd i’r gwrthwyneb i’r hyn y 
gofynnir inni ei wneud i gadw’n ddiogel ar hyn o bryd. Mae ein Rhith Hyb yn 
golygu y gallwn ddal i gael grwpiau gyda’n gilydd, rhannu syniadau, cadw 
mewn cysylltiad a pharhau i deimlo’n rhan o gymuned.
Rydym yn gwerthfawrogi y gall ymuno â grŵp deimlo ychydig yn frawychus 
os nad ydych wedi rhoi cynnig ar grŵp KIM o’r blaen. Rydym yn darparu 
rhai grwpiau ‘intro’ llai i’ch helpu i brofi offer a gweld un neu ddau o bobl i 
ddechrau. Cysylltwch â ni - byddwn yn ceisio ein gorau glas i’ch cefnogi.
I’r rhai heb fynediad i’r rhyngrwyd, gallwn gynnig cefnogaeth un i un dros y 
ffôn.

Os ydych chi’n 16+ ac â diddordeb yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig, 
cysylltwch â ni ar 01352 872189 neu e-bostiwch info@kim-inspire.org.uk Os 
ydych chi’n 16+ ac â diddordeb yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig, cysyllt-
wch â ni ymlaen

01352 872189 Neu ebostiwch 
info@kim-inspire.org.uk

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Dyddiau Llun
DECHRAU GYDA SCOTT

10yb - 11yb
Os yw KIM a/neu’r Ganolfan ar-lein yn newydd i chi, dyma’r sesiwn i chi! Cysyllt-
wch â ni a gallwn drefnu i Scott ddangos i chi sut i gael mynediad ar y Ganolfan 
ar-lein. Yna gallwch ymuno â grŵp cyflwyniad i fagu hyder cyn i chi ddefnyddio 

eich sgiliau newydd yng ngweddill y Ganolfan ar-lein!

GEMAU BWRDD
2yp - 3.30yp

Ymunwch â ni ar gyfer gemau bwrdd ar-lein megis Uno a Monopoly.

DUNGEONS AND DRAGONS
2pm - 3.30pm

Ar gyfer y newydd, yr hen, neu’r anturiaethwr! Dewch i ymuno â’n meistr dungeon 
mewn brwydrau tîm, teithiau a drygioni

Darperir y grwpiau yma gan KIM



46

Dyddiau Mawrth
Dyma’r diwrnod i ni fod ar gael ar gyfer gwaith un i un ac i 

gefnogi unigolion sydd methu â chael mynediad at y Ganolfan 
Ar-lein. Os ydych chi’n profi anawsterau iechyd meddwl ond 
methu cael mynediad at gymorth ar-lein, cysylltwch â ni fel y 
gallwn weithio gyda chi i ddod o hyd i ffordd amgen o gael 

cefnogaeth.

Dyddiau Mercher
KIM 4 HER
10yb - 11yb

Grŵp Zoom ar gyfer merched. Mae’r grŵp hwn yn canolbwyntio 
ar ddatblygu dealltwriaeth o’n hunain ac eraill trwy drafodaethau a 

gweithgareddau.

KIM 4 HIM
12yp - 1yp

Grŵp Zoom ar gyfer bechgyn lle byddwn yn trafod heriau bob dydd 
wrth gael hwyl hefyd.

POBL IFANC KIM
3.30yp - 4.30yp

Grŵp Zoom ar gyfer pobl rhwng 16 a 24 oed. Dyma ofod ar gyfer 
archwilio ein barn am ein hunain a’n byd mewn amryw o wahanol 

ffyrdd.

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Dyddiau Iau
DYDDIAU IAU CREADIGOL

10yb - 11.30yb
Ar ddyddiau Iau Creadigol mae gennym ystod o weithgareddau 

crefft a chreadigol ar gael. Gobeithiwn y byddwch yn dysgu sgiliau 
newydd, yn datblygu crefft artistig ac yn treulio amser yn mwynhau y 

buddion o fod yn greadigol.
Bwriadwn gael cymysgedd o sesiynau gwybodaeth ac arddangos a 

digon o gyfleoedd i chi roi cynnig ar bethau newydd.
Bydd llyfrau, ysgrifennu creadigol, drama, braslunio, blodau, paentio 

ac amrywiaeth o grefftau.

Dyddiau Gwener
SYNIADAU AR GYFER Y PENWYTHNOS

10yb - 11yb
Bydd testunau amrywiol yn y grŵp Zoom ar ddydd Gwener a 

chroesawn (a gwerthfawrogwn) unrhyw awgrymiadau gan yr holl 
gyfranogwyr. Cymysgedd o sesiynau gwybodaeth, gweithgareddau 

hwyliog a siaradwyr gwadd.

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

I gael y wybodaeth ddiweddaraf o ran ein 
gwasanaethau presennol yn ystod y cyfnod 
hwn, ewch i https://aura.wales/

Mae ein llyfrgelloedd ym Mrychdyn, Bwcle, Cei Connah, y 
Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug ar agor ar gyfer dewis llyfrau, 
defnyddio’r cyfrifiadur (ffoniwch i archebu) ac i nôl archebion 
Dewis a Chasglu. Mae Llyfrgell Symudol Aura hefyd o 
gwmpas yn ymweld â lleoliadau ar draws sir y Fflint.
Gall aelodau Llyfrgell Aura ‘Ddewis a Chasglu’ llyfrau ar-lein, 
dros y ffôn (01352 703750), e-bost (libraries@aura.wales 
<mailto:libraries@aura.wales>) neu’n uniongyrchol o’ch 
llyfrgell leol.  Gallwch bori trwy ein catalog ar Catalog Llyfrgell 
Sir y Fflint - Aura Cymru a chadw eitemau er mwyn eu casglu 
o gownter y llyfrgell. 
Bydd y benthyciadau yn para am y cyfnod arferol o dair 
wythnos, fodd bynnag byddwn yn adnewyddu eitemau yn 
awtomatig os na chânt eu dychwelyd o fewn tair wythnos: ni 
fydd unrhyw ffi am hyn. Fodd bynnag, anogwn chi i 
ddychwelyd yr eitemau hyn cyn gynted â phosibl fel y gallent 
fod ar gael i aelod arall o’r llyfrgell.
Hoffwn sicrhau’r gymuned ein bod yn dilyn canllawiau Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ar leihau’r risg o haint trwy roi holl lyfrau 
mewn cwarantin 72 awr ar ôl iddynt gael eu dychwelyd a chyn 
eu dosbarthu. Wrth ymweld â’r llyfrgell byddwch yn 
ymwybodol bod mesurau diogelwch COVID yn gymwys. 
Rhaid i ymwelwyr y llyfrgell lynu ar fesurau cadw pellter 
cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a defnyddio’r 
cyfleusterau diheintio dwylo. Er mwyn eich cadw chi a’n 
cydweithwyr yn ddiogel, rydym yn cyfyngu ar y nifer o bobl 
yn yr adeilad ar unrhyw amser a bydd angen i chi ddarparu 

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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manylion cyswllt ar gyfer y system Tracio ac Olrhain.
Os nad ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell, gallwch ymuno 
ar-lein trwy wefan Aura Cymru am ddim. Galwch heibio i’n 
gweld ni a darganfyddwch fwy am yr hyn all eich llyfrgell leol 
wneud i chi. Fel arall, dewch o hyd i ni ar y cyfryngau 
cymdeithasol (Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries 
Twitter: @LibFlintshire) neu ymwelwch â’n gwefan:  https://
aura.cymru/llyfrgelloedd/
Rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Danfon i gwsmeriaid 
hŷn a diamddiffyn ac wedi cyflwyno Gwasanaeth ‘Galwad 
Gofal’ ar gyfer gwneud ffrindiau a chynnig cefnogaeth 
anffurfiol.  Cysylltwch â’ch llyfrgell agosaf am ragor o 
wybodaeth. (sylwch fod rhai o’r rhifau wedi newid)
Brychdyn (01352) 703760
Bwcle (01352) 703860
Cei Connah  (01352) 703730
Y Fflint (01352)703737
Treffynnon (01352) 703850
Yr Wyddgrug (01352) 703780
Sylwch fod Llyfrgell Glannau Dyfrdwy wedi cau yn sgil Ysbyty’r Enfys.

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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Gweithgareddau Llyfrgell 
Aura Ar-lein

Amser Rhigwm  - bob prynhawn dydd Iau
Amser Stori  - bob prynhawn dydd Gwener
Sesiynau crefft y gwyliau a digwyddiadau arbennig
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddAuraLibraries/

Mae gennym sianel YouTube hefyd aura Cymru 
lle gall bobl wylio ein fideos trwy gydol yr 
wythnos 

Gweithgareddau rhyngweithiol Zoom – i gael rhagor o 
wybodaeth ac i gofrestru, anfonwch e-bost at 
 Susannah.Hill@aura.wales

Dydd Iau olaf y mis 4pm – Grŵp Darllen y Plant
Ail ddydd Mawrth y mis 11am – Grŵp Ffrindiau Darllen
Ail ddydd Mawrth y mis 2pm – Grŵp Hanes i’r Teulu
Trydydd dydd Iau y mis 2pm – Grŵp Amser Rhigwm

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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Hamdden Aura

Sba Afon

Mae Canolfannau Hamdden Bwcle, Pafiliwn Jade Jones y 
Fflint a’r Wyddgrug bellach ar agor ar gyfer y gampfa, 
dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.  Mae dosbarthiadau ffitrwydd 
ar-lein hefyd ar gael. Mae’n rhaid archebu pob sesiwn ymlaen 
llaw. https://aura.wales/
https://aura.wales/fitness-class-programme/
I gael rhagor o wybodaeth a sut i archebu  
https://aura.wales/leisure/704-2/
Cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid 
Aura dros y ffôn ar 01352 704302 / 704316 (Llun – Gwen, 8:30am - 
5:00pm) neu archebwch ar-lein 
https://leisurebookings.flintshire.gov.uk/LeisureBookings/mrmLogin.
aspx

Os ydych awydd cael eich sbwylio neu i ryddhau straen, beth 
am archebu sesiwn yn ein hystafell harddwch dros dro ym 
Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint?  Mae’r Sba ar agor ddydd 
Mercher – dydd Gwener 10am-7pm a dydd Sadwrn 10am-
5pm. Mae’r triniaethau ar gael yn cynnwys trin ewinedd,  
cwyro, electrolysis, adweitheg a thylino.   
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch  01352 704280 neu 
e-bostiwch 
afonspa@aura.wales

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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