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CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL

Swyddog Cyfrif yr Ysgol (Cynghorydd Gyrfa)

Cynghorydd Cyswllt Busnes (CCB)

Yn cefnogi’ch plentyn i gynllunio gyrfa a’u cynorthwyo i wneud
penderfyniadau gwybodus. Bydd ein Cynghorwyr Gyrfa hefyd yn
bresennol mewn nosweithiau rhieni a digwyddiadau eraill yn yr ysgol.

Yn helpu eich ysgol i ymgysylltu gyda chyflogwyr. Mae hyn yn gwella
ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r farchnad lafur ac yn cynyddu eu dealltwriaeth o fyd gwaith.

Cynghorydd Gyrfa eich ysgol chi yw:

Cynghorydd Cyswllt Busnes eich ysgol chi yw:

Enw:

Guto Dafydd

Enw:

Tanya Jones

Ffôn:

07443293377

Ffôn:

07866 924764

E-bost:

guto.dafydd@gyrfacymru.llyw.cymru

E-bost:

tanya.jones@gyrfacymru.llyw.cymru

Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith (CGBG)
Yn cefnogi’ch ysgol gyda’u cwricwlwm Gyrfaoedd a Byd Gwaith.
Mae’n cynnwys gweithio tuag at Marc Gyrfa Cymru.
Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith eich ysgol chi yw:

Cynghorydd Gyrfa Anghenion Dysgu Ychwanegol
(Cynghorydd ADY)
Yn cefnogi’ch plentyn i gynllunio gyrfa a’u cynorthwyo i wneud
penderfyniadau gwybodus. Bydd ein Cynghorwyr Gyrfa yn bresennol
mewn nosweithiau rhieni a digwyddiadau eraill yn yr ysgol.
Cynghorydd Gyrfa ADY eich ysgol chi yw:

Enw:

Geraint Evans

Enw:

Stephen Williams

Ffôn:

07876 578543

Ffôn:

07825 358379

E-bost:

geraint.evans@gyrfacymru.llyw.cymru

E-bost:

stephen.williams@gyrfacymru.llyw.cymru

Gweld ein Cynnig Gwasanaeth Newid Bywydau Dyfodol Disglair Cytundeb Partneriaeth gydag Ysgolion 2021 -2022
Mae’r ddogfen yma’n crynhoi’r ystod o wasanaethau a gynigir i ysgolion ar gyfer y flwyddyn i ddod.

AMDANOM NI
Mae Gyrfa Cymru yn darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth am yrfaoedd sy’n ddiduedd ac am ddim, i gefnogi
unrhyw un sy’n gwneud penderfynidau addysgol neu yrfaol.
Rydym yma i gynorthwyo pobl ifanc ac oedolion i wneud cynlluniau gyrfa a phenderfyniadau, er mwyn dewis yr
hyfforddiant cywir, dysgu pellach neu gyfleoedd cyflogaeth.
Mae ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar gefnogi cwsmeriaid i ddatblygu hunanymwybyddiaeth a dyheadau i’w
arfogi i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol gydol oes.
Darganfod mwy am Gyrfa Cymru.

CYSYLLTU GYDA GYRFA CYMRU
www.gyrfacymru.llyw.cymru

post@gyrfacymru.llyw.cymru

0800 028 4844

Sgwrs Ar-lein

@GyrfaCymru

GYRFACYMRU.LLYW.CYMRU
Mae’n gwefan yn llawn gwybodaeth, offer ac adnoddau i’ch cynorthwyo i gynllunio eich gyrfa.

Cwis Paru Swyddi
Dod o hyd i syniadau sy’n paru eich sgiliau a diddordebau.
gyrfacymru.llyw.cymru/cwis-paru-swyddi

Gwybodaeth am Swyddi

Chwilio am wybodaeth am 100oedd o deitlau swyddi gwahanol, yn cynnwys cyflog a chymwysterau
angenrheidiol.
gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi

Cwis Buzz
Cymerwch y cwis i ddarganfod eich math o bersonoliaeth a pha swydd allai fod yn
addas i chi.
gyrfacymru.llyw.cymru/cwisbuzz

Prentisiaethau
Chwilio am Brentisiaethau a chyfleoedd eraill.

DARGANFOD MWY AM...
Dewis pynciau a chyrsiau

Sut i ddewis y pwnc neu
gwrs cywir

Dewis pynciau yn
blwyddyn 8 a 9

Eich opsiynau

Opsiynau yn 16 oed

Dewis pynciau a chyrsiau
yn 16 oed

Prentisiaethau

Opsiynau yn 18 oed

Prentisiaethau

Dewis pynciau a chyrsiau
yn 18 oed

DARGANFOD MWY AM...
Cael swydd

CWTV - Teledu Gyrfa Cymru
Gwyliwch weminarau
byw ac wedi eu recordio
gyda chyflogwyr o
ddiwydiannau blaenllaw.

Cael swydd

Y camau cyntaf i
hunangyflogaeth

Sianel YouTube Gyrfa Cymru
Mae’n sianel YouTube yn cynnwys ystod eang o
wahanol fideos yn cynnwys:
• Eich opsiynau
• Sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt
• Paratoi at fyd gwaith
A llawer mwy…………

teledu.gyrfacymru.llyw.cymru

