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Ar gyfer rhieni ar draws Gogledd Cymru sy'n cefnogi plant a phobl ifanc hefo 
Anghenion Ychwanegol ac Anableddau ac sydd wedi cofrestru gyda  

STAND Gogledd Cymru CBC 
  

Dan arweiniad Jo Price, mae sesiynau ar gael i’w mynychu naill ai Wyneb yn 
Wyneb yn Yr Hwb, Dinbych neu ar-lein tros ‘Zoom’. 

 
Wyneb yn Wyneb 10:00 y bore hyd 12:00 canol dydd 

Ar-lein 2:00 y prynhawn hyd 3:00 y prynhawn 
 

Pennawd y Sesiwn Dyddiadau 

Cefnogi unigolion hefo Cyflwr Sbectrwm 
Awtistig (CSA) i ddefnyddio'r tŷ bach 

Dydd Iau 19eg Ionawr 2023 

Defnyddio delweddau i gynorthwyo 
dealltwriaeth 

Dydd Iau 2il Chwefror 2023 

Pam mae ymddygiad yn digwydd? Deall pum 
swyddogaeth ymddygiad 

Dydd Iau 16eg Chwefror 2023 

Defnyddio model llesiant i wella ansawdd bywyd 
rhieni / gofalwyr a’u plant 

Dydd Iau 2il Mawrth 2023 

Cefnogi sefyllfaoedd cymdeithasol gan 
ddefnyddio straeon a sgyrsiau stribedi comig Dydd Iau 23ain Mawrth 2023 

Galw heibio Rhiant a Gofalwr 
Sesiwn holi ac ateb 

(Trafodaethau pynciau hyfforddi pellach) 
Dydd Iau 30ain Mawrth 2023 

 

• I gadw lle ar y sesiynau hyfforddi hyn, cysylltwch â Sam am ffurflen archebu: 

• E-bost: Samantha@standnw.org 

• Galwch: 07570 583 842 
  
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael; archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi  
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Jo Price 
  
 

 
Mae Jo wedi gweithio mewn addysg arbenigol a darpariaethau 

preswyl i blant ac oedolion sydd hefo diagnosis o awtistiaeth a / neu 
anableddau dysgu ers sawl blwyddyn. 

 
Mae hi’n angerddol am Gymorth Ymddygiad Cadarnhaol (Positive 

Behaviour Support neu PBS), gan sicrhau bod ansawdd y 
gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau amrywiol i bobl ag 

anabledd dysgu yn cael eu cynnal i safon uchel ac atal a lleihau 
arferion cyfyngol mewn ysgolion. 

 
Yn ddiweddar ymunodd hefo tîm y Sefydliad Prydeinig ar gyfer 

Anableddau Dysgu (Bild) fel Arweinydd Ysgolion Cymorth Ymddygiad 
Cadarnhaol, ac mae'n diwtor ar gyfer cymwysterau Cymorth 

Ymddygiad Cadarnhaol i rieni sy'n ofalwyr. 

 

Am arweinydd y sesiwn 
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