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DIWRNOD I FFWRDD Y TÎM LED

OAr 5 Mai 2022, gwnaeth y tîm Dysgu, Addysg a Datblygu gymryd rhan mewn
Diwrnod Tîm i Ffwrdd yn Ysbyty Maes 203 yn Llandaf, Caerdydd.
Yn rhan o Gorfflu Meddygol y Fyddin, mae 203 yn un o 10 o Ysbytai Maes y Fyddin
Wrth Gefn ac mae unedau wedi’u lleoli ledled Cymru. Mae aelodau o'r uned wedi cael
eu lleoli o'r blaen mewn ystod o ardaloedd ledled y byd, gan gynnwys Affganistan ac
Irac. Mae recriwtiaid y Corfflu Meddygol yn darparu cymorth cyntaf a gofal
uniongyrchol yn ogystal â gofal hirdymor i bersonél ac mae'n cynnwys ystod o rolau
gwahanol gan gynnwys llawfeddygon, fferyllwyr, nyrsys, gwyddonwyr a meddygon.
Mae'r uned yn recriwtio o bob rhan o GIG Cymru ac mae hefyd yn darparu cyfleoedd i
staff y GIG, yn enwedig wrth ddatblygu sgiliau arwain, sy'n hanfodol p'un ai mewn
ysbyty traddodiadol neu wrth reoli ymgyrchoedd dyngarol ar raddfa fawr.
Roeddem yn ddigon ffodus i roi hyn ar brawf, gyda thimau’n cwblhau ystod o
weithgareddau drwy gydol y dydd gan ganolbwyntio ar feithrin amrywiaeth o sgiliau
gan gynnwys cyfathrebu, datrys problemau, gweithio mewn tîm a meddwl yn
strategol. Cyflawnwyd hyn trwy gyfuniad o bosau, llywio drysfa i adfer cargo
gwerthfawr gyda mwgwd dros eich llygaid, adfer blwch o gyflenwadau ac adeiladu
pont ar draws ceunant i ddianc rhag gelyn sy'n agosáu. Daeth y diwrnod i ben gyda
thimau yn gorfod dadansoddi sefyllfa a datblygu strategaeth i gyflawni gweithrediad
yn effeithiol tra'n bodloni amrywiaeth o amcanion.
Mwynhawyd y diwrnod yn fawr iawn gan bawb, ac yn ogystal â bod yn ddiwrnod
llawn hwyl a oedd yn galluogi pawb i ddatblygu, roedd hefyd yn gyfle i'r tîm ddod at
ei gilydd am y tro cyntaf ers amser maith!
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MANDATORY MAY
Mae sesiynau yn wyneb ar gael i’w trefnu ar y
dyddiadau a’r amseroedd sydd i’w gweld.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw lle trwy glicio
ar y sesiwn berthnasol neu drwy chwilio ar ESR am
‘Mandatory May’

Deddf Galluedd Meddyliol
Dyddiad: Amser:

Lleoliad:

16 Mai
23 Mai
24 Mai
21 Mehefin
23 Mehefin

Lecture Theatre 4, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

Cydraddoldeb
Dyddiad:1 Amser:
10.15 - 11.15
6 Mai
20 Mai
23 Mai
24 Mai
7 Mehefin
10 Mehefin
13 Mehefin
16 Mehefin
21 Mehefin
23 Mehefin

10.15 - 11.15
10.15 - 11.15
15.30 - 16.30
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
10.15 - 11.15
13.00 - 14.00
10.15 - 11.15

14.15 - 15.15

7 Mehefin

Rheoli Heintiau

Lleoliad:

Dyddiad: Amser:

Lleoliad:

Lecture Theatre 4, UHW
Cochrane, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 1, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

16 Mai
20 Mai
23 Mai
24 Mai
7 Mehefin
10 Mehefin
13 Mehefin
16 Mehefin
21 Mehefin
23 Mehefin

Lecture Theatre 4, UHW
Cochrane, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 1, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

Dementia
Dyddiad: Amser:

11.30 - 12.30
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
14.15 - 15.15
13.00 - 14.00

Lleoliad:

13.00 - 15.00 Academic Centre, UHL

Diogelwch Tân

14.15 - 15.15
13.00 - 14.00
14.15 - 15.15
14.15 - 15.15
15.15 - 16.15
14.15 - 15.15
13.00 - 14.00
14.15 - 15.15
13.00 - 14.00
15.30 - 16.30

Trais yn erbyn Menywod
Dyddiad: Amser:

Lleoliad:

24 Mai
10 Mehefin
16 Mehefin
23 Mehefin

Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 1, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

11.30 - 12.30
10.15 - 11.15
10.15 - 11.15
10.15 - 11.15

Iechyd a Diogelwch

Dyddiad: Amser:

Lleoliad:

Dyddiad: Amser:

Lleoliad:

16 Mai
20 Mai
23 Mai
24 Mai
7 Mehefin
10 Mehefin
13 Mehefin
16 Mehefin
21 Mehefin
23 Mehefin

Lecture Theatre 4, UHW
Cochrane, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 1, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

16 Mai
20 Mai
23 Mai
24 Mai
7 Mehefin
10 Mehefin
13 Mehefin
16 Mehefin
21 Mehefin
23 Mehefin

Lecture Theatre 4, UHW
Cochrane, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Academic Centre, UHL
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 1, UHW
Lecture Theatre 3, UHW
Lecture Theatre 3, UHW

9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00

13.00 - 14.00
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
10.15 - 11.15
10.15 - 11.15
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
11.30 - 12.30
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CYN YMDDEOL
Mae cadw eich cynlluniau ymddeol ar y trywydd iawn yn gallu bod yn
dasg heriol. Mae’r cwrs Cyn Ymddeol yn annog ymagwedd gadarnhaol
a realistig er mwyn eich helpu i wneud dewisiadau deallus ynghylch
eich cynlluniau ymddeol.

DYDDIAD:

AMSER:

LLEOLIAD:

23 Mai

09:30 - 12:00

MS Teams

8 Gorffennaf

09:30 - 12:00

MS Teams

5 Awst

13:00 - 15:30

MS Teams

21 Medi

09:30 - 15:30

Ystafell ddosbarth

24 Hydref

09:30 - 15:30

Ystafell ddosbarth

7 Tachwedd

09:30 - 15:30

Ystafell ddosbarth

12 Rhagfyr

09:30 - 15:30

Ystafell ddosbarth

I drefnu lleoedd ar y cyrsiau mewngofnodwch ar ESR a dilynwch y cyfarwyddiadau
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dysgu, Addysg a Datblygu.

WYTHNOS DYSGU YN Y GWAITH
THEMA: DATGELU DYSGU

Bydd Wythnos Dysgu yn y Gwaith yn cael ei chynnal ar 16 - 22 Mai 2022.
Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy am y digwyddiadau,
sesiynau TEAMS a gwybodaeth bellach a ddarperir yn ystod yr wythnos.
Dilynwch @CAV_LED a @CAVApprentice ar Twitter i gael y wybodaeth
ddiweddaraf!
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dysgu, Addysg a Datblygu.
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DEFNYDDIO'R POLISI
PARCH A DATRYS
Mae dyddiadau hyfforddi bellach ar gael i'w trefnu a'u mynychu!

DISGRIFIAD O'R CWRS:
Mae'r sesiwn ddatblygu 3 awr hon wedi'i chynllunio i gefnogi rheolwyr i ddeall sut i
roi'r Polisi Parch a Datrys ar waith yn eu gweithle. Mae'r hyfforddiant yn cefnogi
rheolwyr i ddeall pan fydd gwrthdaro'n dod i'r amlwg, caniatáu iddynt fod yn
rhagweithiol wrth ddelio ag ef, a darparu cymorth i staff sy'n profi gwrthdaro, gan
wella cydberthnasau gwaith yn eu tîm.
Y GYNULLEIDFA DARGED: Rheolwyr
CANLYNIADAU DYSGU:
Deall y cyfrifoldeb am reoli gwrthdaro cynnar yn y gwaith.
Gwella ymwybyddiaeth o'r rôl a'r cyfrifoldebau o ran cynnal amgylchedd gwaith
iach.
Archwilio sut i adnabod, herio a rheoli ymddygiad ac arferion amhriodol yn y
gweithle.
Dysgu ystod o sgiliau i helpu i hwyluso sgyrsiau am ymddygiadau afiach a
gwrthdaro yn y gweithle.
Deall y broses newydd o dan y polisi Parch a Datrys.
DYDDIADAU SYDD AR GAEL & SUT I DREFNU LLE:
Gallwch drefnu lle ar y cwrs a gweld y dyddiadau sydd ar gael drwy glicio yma a dewis
'Hunanwasanaeth Gweithwyr' pan ofynnir i chi, chwilio yn ESR neu drwy sganio'r cod
QR isod.
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CYDYMFFURFIAETH FFRAMWAITH HCSW
YN GALW AR BOB GWEITHIWR CYMORTH GOFAL IECHYD

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn
ofynnol i ni gofnodi'r cymwysterau Gofal
Iechyd sydd gan ein gweithlu HCSW neu y
maent yn gweithio tuag atynt.

HYdych chi wedi cyflawni cymwysterau
GOFAL IECHYD lefel 2 neu uwch?
Os felly, mae angen copïau o'ch tystysgrif
arnom.

Gallwch anfon copïau atom yn y ffyrdd canlynol:
Dewch â chopïau i swyddfeydd LED yn Cochrane (YAC) neu Landochau (Adeilad
Academaidd)
Tynnwch lun neu sganiwch a'i anfon i'r e-bost isod
hcswdevelopment.led.cav@wales.nhs.uk
Dewch â’r rhai gwreiddiol i'r swyddfa neu'r 'Cymorthfeydd Tystysgrifau' a byddwn yn
eu copïo i chi

ARFARNIAD YN SEILIEDIG AR WERTHOEDD
A YDYCH CHI WEDI CAEL EICH ARFARNIAD YN SEILIEDIG AR WERTHOEDD (VBA)?

Eich cyfle CHI ydyw i gael sgwrs agored, adeiladol gyda'ch rheolwr / arfarnwr...
Gallwch chi drafod gyda'ch gilydd ble rydych chi nawr yn eich rôl, ble rydych chi
eisiau bod a sut i gael eich cefnogi i gyrraedd yno.
Y CYFARFOD VBA;
Dim ond un rhan o drafodaethau parhaus am eich datblygiad yw hwn...
Mae angen i hyn ddigwydd NAWR gyda'ch rheolwr / arfarnwr felly sicrhewch
eich bod yn trefnu dyddiad...
ARATOI AR GYFER Y CYFARFOD VBA;
1. Cwblhewch yr asesiad
2. Casglwch ychydig o adborth
3. Cwblhewch eich cyflawniadau yn erbyn amcanion y llynedd
DATBLYGIAD CYFLOG - Gwybodaeth Bwysig
Gweithredu o fis Hydref 2022
Bydd angen i chi wybod a oes disgwyl i chi gael cynyddran sy’n effeithio ar
gyflog (cam cyflog) ar ôl y dyddiad hwn (na fydd yn digwydd bob blwyddyn
oherwydd bandiau cyflog cywasgedig.)
Os yw'n effeithio ar gyflog, bydd angen i chi gael cyfarfod datblygiad cyflog
cyn dyddiad eich cynyddran (cam cyflog) i gytuno ar eich dyfarniad cyflog
gyda'ch rheolwr.
SYLWCH - un elfen bwysig o gael eich dyfarniad cyflog yw eich bod wedi
cael VBA a'i fod wedi'i gofnodi ar ESR.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth a dogfennaeth yn y Pecyn Cymorth
VBA ar y fewnrwyd. CLICIWCH YMA
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CYGLOGI PRENTISIAD: DATGLOI EU
POTSENSIAL YM MAES LECHYD
Ydych chi wedi ystyried cyflogi prentis ond yn ansicr am y broses a’r manteision
cysylltiedig? Mae recriwtio prentisiaid yn ffordd gynaliadwy o dyfu a diogelu ein gweithlu
er mwyn i ni allu wynebu heriau yfory. Mae prentisiaethau yn sicrhau ein bod ni’n denu’r
talent sydd ei angen arnom, gyda’r sgiliau cywir a’r uchelgais i ddatblygu ein
gwasanaethau a darparu gofal o’r radd flaenaf i gleifion.
FFEITHIAU ALLWEDDOL:
Gall prentisiaid fod o unrhyw oedran
Bydd prentisiaid yn ymgymryd â fframwaith cymwysterau sy’n berthnasol
i’ch maes
Bydd prentisiaid ar gytundeb prentis tymor penodol ac â sicrwydd o
gyfweliad ar y diwedd os ydynt yn bodloni gofynion a chymwysterau’r rôl
Mae’n rhaid i brentisiaid weithio dros 16 awr, ond dim mwy na 37.5
Caiff cyflog y prentis ei ariannu gan eich adran (£7.99 yr awr ar hyn o bryd)

Mae prentisiaethau yn rhaglenni hyfforddi yn y gwaith a ariennir gan y llywodraeth ar
gyfer pobl 16+ oed sydd wedi gorffen addysg orfodol. Maent yn cyfuno hyfforddiant yn y
swydd gyda chymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Ceir ystod eang o bynciau,
clinigol ac anghlinigol, a lefelau y gellir eu cyrraedd, o lefel sylfaen (lefel mynediad) i
lefelau uwch. Mae gennym reolaeth dros yr hyfforddiant a roddir a’r hyn a ddysgir, sy’n
golygu y gallwn ni sicrhau bod ein prentis yn dod yn aelod allweddol o’r tîm. Dyma rai yn
unig o’r manteision i’r Bwrdd Iechyd ac i’r prentis
BWRDD LECHYD
Ffordd wych o ddenu talent brwdfrydig
gyda syniadau newydd
Caiff yr addysg ei ariannu’n llawn
Helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau
Creu llwybrau gyrfa clir
Gallu helpu i leihau trosiant staff, trwy
gynyddu bodlonrwydd a theyrngarwch
gweithwyr

PRENTIS
Hyfforddiant ymarferol sy’n ei alluogi i
roi ei sgiliau ar waith a magu hyder
mewn amgylchedd gwaith
Ennill wrth ddysgu
Cymhwyster Strwythuredig a
Gydnabyddir yn Genedlaetho
Cael cyflogaeth yn gynt yn golygu bod
llawer o botensial i’r prentis ddatblygu
yn ei yrfa ddewisol yn gyn
Cefnogaeth trwy gydol y brentisiaeth
gan y cyflogwr a darparwr yr
hyfforddiant

I gael rhagor o fanylion, ewch i’n hadrannau Cwestiynau Cyffredin a Chwalu Mytha
Os hoffech chi drafod hyn ymhellach neu drefnu cyfarfod, cysylltwch ag Emma
Bendle, Cydlynydd Prentisiaethau ac Ehangu Mynediad, drwy e-bostio
emma.bendle@wales.nhs.uk
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GWEITHDAI GWASANAETH LLES GWEITHWYR
MAI - THEMA: WYTHNOS YMWYBYDDIAETH O IECHYD MEDDWL

Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal drwy Microsoft Teams. Bydd manylion ymuno yn cael
eu hanfon drwy e-bost cyn y digwyddiad a byddant hefyd ar gael ar dudalen Eventbrite.
HWYLIAU ISEL Dydd Gwener 20fed - 13:00-14:00
Cliciwch yma i drefnu lle
Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu am hwyliau isel ac yn archwilio ffyrdd o'u rheoli.
Bydd y sesiwn hon yn cynnwys seicoaddysg a strategaethau y gellir eu hymarfer y tu
allan i'r sesiwn i helpu i wella lles.

CWSG Dydd Mercher 25ain – 9:30-10:30
Cliciwch yma i drefnu lle
Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu am bwysigrwydd cwsg, effeithiau cwsg gwael a
ffyrdd o wella cwsg y gellir eu hymarfer y tu allan i'r sesiwn i helpu i wella lles.

CAFFI MENOPOS Dydd Mercher 25ain – 13:00-14:00
Cliciwch yma i drefnu lle
Mae Caffi Menopos yn drafodaeth dan gyfarwyddyd grŵp o'r menopos heb unrhyw
agenda, amcanion na themâu. Rydym am gynyddu ymwybyddiaeth o effaith y
menopos ar y rhai sy'n ei brofi, eu ffrindiau, eu cydweithwyr a'u teuluoedd, fel y gallwn
wneud dewisiadau ymwybodol ynghylch y cam hwn o fywyd. Mae croeso i bob aelod o
staff.

HYFFORDDIANT HYRWYDDWYR LLES Dydd Gwener 27ain - 9:30-13:30
Cliciwch yma i drefnu lle
Byddwch yn Hyrwyddwr Lles! Mae Caerdydd a'r Fro wedi llofnodi addewid Amser i
Newid Cymru i ymuno â’r fenter o gyflogwyr ledled Cymru sy'n gweithio i roi terfyn ar
stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yn y gweithle. Mae Hyrwyddwyr Lles yn
rhan bwysig iawn o'r fenter hon. Beth yw Hyrwyddwr Lles? Rôl Hyrwyddwr Lles yw
lleihau stigma a gwella dealltwriaeth o iechyd meddwl yn y gweithle; er enghraifft,
drwy godi ymwybyddiaeth o weithgareddau lles a chanolbwyntio ar iechyd meddwl yn
eich adrannau drwy gyfeirio at adnoddau iechyd meddwl. Bydd yr hyfforddiant yn
cwmpasu rôl hyrwyddwr lles, yn archwilio ffyrdd o ymgysylltu â chydweithwyr ynghylch
iechyd meddwl a chyfeirio at wybodaeth am adnoddau. 1 tocyn y pen
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DIWEDDARIADAU ALLWEDDOL
CYRSIAU CYN-DDYSGU RHEOLI MEDDYGINIAETHAU A
RHOI MEDDYGINIAETHAU YN FEWNWYTHIENNOL
Mae’r cyrsiau cyn-ddysgu Rheoli Meddyginiaethau a Rhoi Meddyginiaethau yn
Fewnwythiennol bellach yn cael eu cynnal ar Learning@Wales yn hytrach na
Google Classrooms.
Wrth drefnu lle, rhaid anfon cyfeiriad e-bost y gellir ei ddefnyddio, ac nid oes
angen cyfeiriad e-bost Gmail ar ymgeiswyr mwyach.
Mae'r dyddiadau sydd ar gael ar gyfer y sesiynau hyfforddi hyn i'w gweld ar ESR.

OSCE
Cyflawniad gwych! Yn ddiweddar, buom yn dathlu bod ein 271 Nyrs
Rhyngwladol yn llwyddiannus wrth basio ei OSCE ac yn ymuno â’r BIP fel nyrs
gofrestredig.

SEFYDLU CORFFORAETHOL
Os hoffech gael gwybod pan fydd dyddiadau newydd ar gael ar gyfer Sefydlu
Corfforaethol, cysylltwch â Chloe Thompson i gael eich ychwanegu at y rhestr
ddosbarthu.
chloe.thompson2@wales.nhs.uk

HYFFORDDIANT OFFICE 365
Ydych chi eisiau gwella’ch sgiliau wrth ddefnyddio rhaglenni Office 365? Os
felly, dewch i ymuno â grŵp Hyfforddiant Office 365 ar Microsoft Teams!
Pan fyddwch yn ymuno â’r grŵp, byddwch yn cael mynediad at y rhwydwaith,
y calendr o ddigwyddiadau hyfforddi, recordiadau o sesiynau blaenorol a’r
porth i gyflwyno ceisiadau hyfforddi. I ymuno:
1. Agorwch Microsoft Teams a dewis “Teams” o’r bar ochr, ar y chwith.
2. Cliciwch ar “Join or create a team” yng nghornel chwith isaf y sgrin.
3. Yn y blwch “Join a team with a code”, rhowch y cod xuq1irl ac yna clicio
“Join team”.
4. Bydd y tîm nawr yn ymddangos yn eich rhestr o Dimau.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr hyfforddiant hwn,
cysylltwch â James Gibbons (James.Gibbons@wales.nhs.uk) naill ai trwy Teams
neu dros e-bost.
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GWYBODAETH ALLWEDDOL

Rydym bellach yn defnyddio
ActionPoint i reoli ymholiadau.
Gallwch gyflwyno ymholiadau i
ni drwy ActionPoint drwy ebostio'n uniongyrchol i
CAV.LED@wales.nhs.uk neu
drwy ddefnyddio ActionPoint
UltraLite

Os hoffech danysgrifio
i’r cylchlythyr hwn i’ch
cyfeiriad e-bost
personol, cofrestrwch
yma neu sganiwch y
cod QR isod

I drefnu lleoedd ar
y cyrsiau
mewngofnodwch
ar ESR a dilynwch
y cyfarwyddiadau

I drefnu lleoedd yn ESR gan
ddefnyddio unrhyw un o’r
dolenni yn y cylchlythyr hwn pan ofynnir i chi - dewiswch
‘Employee Self Service; i drefnu
lle ar gyfer eich hun neu
‘Manager Self Service’ i drefnu
lle ar gyfer aelodau eich tîm. Os
codir y cyfyngiadau cadw
pellter cymdeithasol, bydd
lleoedd pellach ar gael yn
agosach at yr amser

Mae’r Hwb ESR yn
argymell defnyddio
chwiliwr rhyngrwyd
Google Chrome i
gwblhau’r modiwlau
e-ddysgu yn ESR
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PRIF FANYLION CYSWLLT LED
Amelia Clark

Ymholiadau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Rhif Ffôn: (029 21 8) 47833
Recriwtio yn Seiliedig ar Werthoedd ac
E-bost: Amelia.Clark@wales.nhs.uk
Arfarnu
Hyfforddi

Carrie Bodman

Addysg Nyrsys ac Ymholiadau TNA
Cyllid Ymarfer Uwch
Cyllid Presgripsiynu Anfeddygol

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47835
E-bost: Carrie.Bodman@wales.nhs.uk

Chloe Thompson

Ymholiadau Cadw Lle ar y Cwrs
Ymholiadau Cyffredinol
Archebu Ystafelloedd
Sefydlu Corfforaethol

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47834
E-bost: CAV.LED@wales.nhs.uk

Chris Ramshaw

Ymholiadau Hyfforddiant
Gorfodol/Statudol
Ymholiadau Cymhwysedd ESR

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47836
E-bost: Chris.Ramshaw@wales.nhs.uk

Ffion Jenkins

Pwynt Cyswllt ar gyfer NMPP

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47838
E-bost: ffion.jenkins2@wales.nhs.uk

Meg McNaughton

Ymholiadau Cadw Lle ar y Cwrs
Ymholiadau Cyffredinol
Archebu Ystafelloedd

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47460
E-bost: CAV.LED@wales.nhs.uk

Suzanne Gardner

Prentisiaethau
Ehangu Mynediad

Rhif Ffôn: (029 21 8) 47460
E-bost:
Suzanne.Gardner@wales.nhs.uk

ESR Hub

Ymholiadau am Fewngofnodi neu
Gyfrinair

Rhif Ffôn: 029 20905400

Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd sydd â diddordeb mewn ymgymryd â hyfforddiant nyrsio; trafodwch
gyda’ch rheolwr llinell a fydd yn eich cyfeirio at Nyrs Datblygu Ymarfer/Addysgwr Ymarfer eich
cyfarwyddiaeth
Nicola Giles

Ymholiadau Addysg HCSW
Trefniadau Ymsefydlu HCSW

Rhif Ffôn: (029 21 8) 26924
E-bost: Nicola.Giles@wales.nhs.uk

Rob Ledsam

Cyswllt Cwrs ar gyfer Tystysgrif Addysg
Uwch Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Rhif Ffôn: (029 21 8) 26932
E-bost: Robert.Ledsam@wales.nhs.uk

Violet Thomas

Datblygiad HCSW

Rhif Ffôn: (029 21 8) 25982
E-bost: Violet.Thomas@wales.nhs.uk

Practice Facilitator
Hub

Rhif Ffôn: UHW (029 21 8) 42053
UHL (029 21 8) 25595

