Eich tîm Gyrfa Cymru yn yr ysgol
Swyddog Cyfrif Ysgol (Cynghorydd Gyrfa) - helpu eich plentyn i
gynllunio ei g/yrfa drwy roi cymorth iddo/iddi wneud
penderfyniadau gwybodus. Rydyn ni’n annibynnol ac
yn ddiduedd.

Ble mae cael rhagor o wybodaeth?
Mae gwefan Gyrfacymru.llyw.cymru yn llawn gwybodaeth am gynllunio gyrfa, cyrsiau a
hyfforddiant, cael swydd a phrentisiaethau. Gallwch hefyd fynd ar ein sianel YouTube

Chwilio am Yrfa – gwybodaeth am swyddi, gan gynnwys cyflog a mwy.

Fiona Goodwin: 07966 389 111
Gwybodaeth am Swyddi – Chwiliwch am wybodaeth am gannoedd o deitlau
swydd.

Cynghorydd Cyswllt Busnes – helpu eich ysgol i ymgysylltu â
chyflogwyr. Mae hyn yn gwella ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r
farchnad lafur ac yn gwella eu hymwybyddiaeth o fyd gwaith.

Cwis Paru Swyddi – Dewch o hyd i syniadau am swyddi sy’n gweddu i’ch sgiliau
a’ch diddordebau chi.

John Edwards: 07785 576567
Swyddi Gwag: Chwiliwch am Brentisiaethau, Twf Swyddi Cymru neu Swyddi
Gwag Eraill.

Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith – helpu eich ysgol gyda’i
chwricwlwm Gyrfaoedd a Byd Gwaith. Mae hyn yn cynnwys
gweithio tuag at ein Marc Gyrfa Cymru.

Cysylltu â ni

Geraint Evans: 07876 578543

Cynghorydd Gyrfa Anghenion Dysgu Ychwanegol - helpu eich
plentyn i gynllunio ei g/yrfa drwy roi cymorth iddo/iddi wneud
penderfyniadau gwybodus. Rydyn ni’n annibynnol ac yn ddiduedd.
Stephen Williams: 07825 358379

Dyma adran i’r CG roi Manylion am eu hysgol mewn cydweithrediad â’r
CCB/CGBG/cynghorydd ADY.

(Swyddog Gweithredol Cyfrif CG sy’n gyfrifol am ychwanegu
i’r adran hon y bydd angen ei thrafod gyda’r person yn yr
ysgol sy’n gyfrifol am ddiweddaru tudalennau’r wefan).
Gellir gwneud hyn mor aml ag sydd ei angen ac mae angen i’r person yn yr ysgol
sy’n gyfrifol am ddiweddaru tudalennau’r wefan fod yn barod i ddiweddaru staff
GC).

Hefyd o ddiddordeb:

Beth yw’r opsiynau i’r rhai sy’n 16
Dewis pynciau yn Bl.9
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/courses-and-training/year-9-subject-options

https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/plan-your-career/options-at-16
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/cy/cynllunio-eich-gyrfa/opsiynau-yn-16-oed

https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/cy/cyrsiau-a-hyfforddiant/opsiynau-pwncblwyddyn-9
https://www.powtoon.com/online-presentation/gsciaxDkbRY/year-9options/?mode=movie#/
Taflen pdf ar gyfer rhieni Bl.9

Gwybodaeth am Brentisiaethau. Chwilio a gwneud cais am rai gwag
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/apprenticeships
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/cy/prentisiaethau

Dysgu am Opsiynau i’r rhai sy’n 18
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/plan-your-career/options-at-18
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/cy/cynllunio-eich-gyrfa/opsiynau-yn-18
Mynd i’r brifysgol – Gwneud cais, diwrnodau agored, y system glirio, ariannu
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/courses-and-training/going-to-university
https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru/cy/cyrsiau-a-hyfforddiant/mynd-i-brifysgol

