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       Newyddion Cyflogadwyedd

Gwaith Tîm Yn Ystod y Cyfyngiadau Symud
Yn y Rhifyn Hwn

1 Sbotolau: Mynd Allan Eto

2 Rhith Fyd – Cyrsiau a Chaffis 

3 Straeon Llywyddiant

Gan Gemma Hayne

Hoffwn ddiolch yn fawr i'r tîm am eu holl waith caled yn ystod 
y cyfyngiadau symud.
Rydym wedi llwyddo i gadw mewn cysylltiad â dros 500 o 
gyfranogwyr, cael 300 i wneud ryw fath o hyfforddiant ar-lein 
a mwy na 60 o bobl i mewn i waith - llawer yn y sectorau 
allweddol.
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SBOTOLAU: Poeni am Fynd Allan Eto?
Gan Gemma Hayne

Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn edrych 
am sticeri a thystysgrifau yn y ffenestri, 
ac yn teimlo'n dawel eu meddyliau y 
gallan nhw siopa'n ddiogel"

-  Arweinydd y Cyngor, Huw David

Wrth i ganllawiau'r Llywodraeth newid, mae llawer ohonom yn gallu teithio ychydig yn fwy a 
bydd siopau yn ail-agor. Yn naturiol, gall hyn achosi rhywfaint o bryder am fynd allan eto a 
sut y bydd pethau yn wahanol.

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud ein rhan i geisio helpu i gadw 
pobl yn ddiogel ac ail-ddechrau'r economi leol drwy drefnu hyfforddiant ar-lein am ddim ar
Ymwybyddiaeth o COVID-19, cwrs arbenigol sy'n ymgorffori elfennau o Rheoli ac Atal
Heintiau a Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) - sy'n gwrs glanhau cyffredin - i 
fusnesau sy'n bwriadu ailagor.

Gwneir hyn mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n rhoi 
gwarchodwyr tisian am ddim i ddiogelu'r person wrth y til a'r cwsmer wrth dalu. Ar ôl 
cwblhau'r cwrs, rhoddir sticer i fusnesau fel eich bod yn gwybod eu bod wedi cwblhau'r cwrs. 
(Gweler y lluniau uchod).

Mae'r adborth o'r cwrs wedi bod yn wych. Dywedodd un cyfranogwr, "Rwy'n sicr bod yr 
hyfforddiant hwn yn rhoi mwy o hyder i gwsmeriaid i ddychwelyd i'n siop... Roedd y cwrs yn 
llawn gwybodaeth ac roedd gan bawb cyfle i ofyn cwestiynau a oedd yn benodol i'w 
busnes."
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Simon James o Oxford House Menswear

Mae llawer iawn o gyrsiau hyfforddi ar 
gael ar Y We Fyd-Eang ac rydym ni 
wedi bod yn dod o hyd iddyn nhw.

- Hyffordwr Sgiliau, Michelle Broome

Byd Rhithwir - Cyrsiau Ar-lein
Gan Michelle Broome

Nid y cwrs ymwybyddiaeth COVID-19 yw'r unig gwrs yr 
ydym wedi cael gafael arno yn ystod y cyfyngiadau 
symud. Fel pob agwedd arall ar fywyd, roedd yn rhaid i 
ni newid y ffordd yr oeddem yn gwneud pethau yma 
hefyd, ond llwyddwyd i gydweithio â darparwyr 
hyfforddiant i gynnal 26 cwrs gwahanol. Dyma Michelle 
Broome yn esbonio mwy:

Helo, rydym ni yn Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr 
yn gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n iawn. Er na
allwn ni weld ein cyfranogwyr wyneb yn wyneb, mae ein
timau wedi bod yn gweithio’n galed i’w cefnogi. Dyma 
ddiweddariad gan un o’n Hyfforddwyr Sgiliau, Michelle 
Broome, sy’n gyfrifol am drefnu a darparu hyfforddiant a 
chymwysterau.

Fel arfer, rhan o fod yn Hyfforddwr Sgiliau yw cwrdd ag 
unigolion wyneb yn wyneb, boed hynny i’w cofrestru ar 
brosiect Cyflogadwyedd neu i drafod eu diddordeb 
mewn cyrsiau hyfforddi, a chynnig cefnogaeth iddyn nhw 
ar eu llwybr dysgu/cyflogaeth. Bu’n rhaid i’r gallu i 
gyfarfod ag unigolion wyneb yn wyneb ddod i ben, ond 
nid y gallu i gyfathrebu, sy’n golygu y gallem ni barhau i 
gofrestru unigolion a chefnogi ac annog llawer o bobl. Fe 
wnaethom ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu â
chydweithwyr, darparwyr hyfforddiant a chyfranogwyr.
Fe wnaethom ni addasu ffyrdd newydd a chyfredol i 
hyfforddi a dysgu, ac yn bwysicach na hynny, i oresgyn 
rhwystrau.

Mae technoleg wedi bod yn arf defnyddiol; roedd 
technoleg eisoes yn bodoli ond roedd yn gallu bod yn 
llawn heriau ac mae’n dal i fod felly i rai. Rwyf wedi bod
yn hynod o falch o gyfranogwyr sydd wedi goresgyn eu
hofn o dechnoleg a llawer o rwystrau bywyd y maen nhw 
wedi gorfod eu hwynebu yn ystod COVID-19; o golli 
swyddi, i faterion gofal plant, i iechyd meddwl a lles, ac 
sydd wedi newid eu bywydau a’u haddasu. Rydym ni 
wedi gallu cyfeirio pobl mewn cymaint o feysydd i roi’r
cymorth sydd ei angen arnyn nhw ac sydd wedyn yn eu
galluogi i barhau â’u taith ddysgu.

Rydym ni wedi goresgyn llawer o rwystrau hyfforddi 
drwy gysylltu â darparwyr hyfforddiant i sicrhau y gall
cyfranogwyr gwblhau hyfforddiant drwy lawer o
blatfformau fel Skype, llawlyfrau, cwisiau a llawer mwy o 
addasiadau ar-lein.
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@Employability Bridgend 

@EmployaBridgend

Mae'n ffordd wych o ryngweithio a 
pharhau i ddarparu gwasanaeth o safon."
- Cydgysylltydd y Caffi, Dave Muckell

Byd Rhithwir - Ffansi Sgwrs?
Gan Gemma Hayne

Er ein bod ni i gyd wedi bod yn aros gartref i helpu 
i atal lledaenu’r Corona, mae angen i ni wneud 
ychydig o gymdeithasu o hyd, neu drafod ein 
problemau â rhywun caredig sy’n cydymdeimlo.

Mae ein tîm NET wedi bod yn cynnal caffi rhithwir 
ar Google Meet i bobl alw mewn iddo – ond mae’n 
rhaid iddynt ddarparu eu te a'u bisgedi eu hunain, 
yn anffodus nid yw'r rhyngrwyd mor dda â hynny 
eto.

Maen rhai siaradwyr gwadd gwych wedi bod ar 
bynciau fel iechyd meddwl dynion gan Mark 
Williams, sylfaenydd Fathers Reaching Out.

Mae’r caffi yn un cyfeillgar ac anffurfiol iawn ac yn 
cael ei gynnal yn wythnosol pan roddir croeso i 
unrhyw un. Gellir dod o hyd i god ystafell pob 
wythnos ar ein cyfryngau cymdeithasol.
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Llwybr Newydd i Dafydd
Gan Sophie Dimmery

Bu i Chris Sparrow, un o fentoriaid NET, gynnig cymorth i Dafydd Rees i wella ei gydbwysedd 
rhwng bywyd a gwaith a rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol, ac mae'n enghraifft wych o'r prosiect 
ar waith.

Dywedodd Dafydd: "Roeddwn wedi cael digon ar fy mhrinder cyfleoedd yn y gweithle ac yn ansicr 
ynglŷn â pha gyfeiriad i'w dilyn, felly ceisiais gymorth a chefais fy nghyflwyno i brosiect NET a'm 
cynghorydd, Chris Sparrow.

Ar ôl adolygu fy hanes o ran gwaith, sgiliau ac amcanion, roedd Chris a minnau yn gallu 
dadansoddi fy CV blaenorol ac adnabod fy nghryfderau i wneud fy hun yn fwy cyflogadwy. Yn 
ystod fy sesiynau â Chris dysgais i werthu fy hun i gyflogwyr posib, a magais hunanhyder newydd 
a meddylfryd cadarnhaol a wnaeth fy ysbrydoli i ddilyn llwybrau newydd.

O ganlyniad, rwyf wedi dod o hyd i gyflogaeth llawn amser o fewn diwydiant rwy'n ei fwynhau'n 
fawr, gyda chydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith, ac ymdeimlad o hunanwerth a llesiant gwell 
ar y cyfan. Heb arweiniad Chris a phrosiect NET, ni fyddwn wedi cael yr hyder i gymryd y cyfle i 
wella fy hun.

Hoffwn ddiolch i Chris a'r holl dîm yn NET am eu gwaith caled a chefnogaeth."
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Beth Nesaf?
Gan Gemma Hayne

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y misoedd nesaf, mae’n 
rhaid i ni gydbwyso ein hawydd i fynd allan a gweld 
pobl wyneb-yn-wyneb â'r angen i fod yn ofalus. Ni all 
llawer o'r digwyddiadau yr oeddem yn bwriadu eu 
cynnal, fel ffeiriau swyddi, ddigwydd fel yr oeddent yn y 
gorffennol.

Rydym bellach yn ystyried cynnal sawl ffair swyddi 
rhithwir sydd wedi'u hanelu at sectorau penodol o waith, 
er enghraifft gofal neu fanwerthu, rhowch wybod i ni os 
oes gennych chi unrhyw awgrymiadau.

Mae cyfle hefyd i weithio'n agosach gyda sefydliadau 
partner, fel Cyngor ar Bopeth - mae'n gwneud synnwyr 
i'r holl gymorth sydd ar gael fod mor hawdd i'w 
ddefnyddio ag sy'n bosibl.

Yn dibynnu ar y tywydd dros yr haf, gallem drefnu rhai 
canolfannau ymgysylltu awyr agored, er mwyn i bobl 
gael yr wybodaeth y maen nhw ei hangen mewn un 
man yn ddiogel.

Cadwch lygad ar ein tudalen we neu’r cyfryngau 
cymdeithasol am ddiweddariadau ar bob un o'r rhain a 
mwy.

Rydym hefyd wedi cael rhai 'Dyddiaduron Cyfnod Clo' 
gwych gan aelodau o'n tîm i ddangos sut maen nhw 
wedi ymdopi yn ystod y cyfyngiadau symud - rwy'n 
meddwl y byddwch chi wir yn eu mwynhau, felly 
edrychwch ar ein tudalen Facebook.

Tan sut bynnag y byddwn yn eich gweld nesaf - 
arhoswch yn ddiogel!

We'll meet again. Don't know
where, don't know when..."

– y Fonesig Vera Lynn

Am fwy o wybodaeth
neu i gysylltu â ni:

Cyflogadwyedd Pen-y-bont Gwefan

01656 815317 

employability@bridgend.gov.uk

@Employability Bridgend

@EmployaBridgend

http://www.bridgend.gov.uk/cyflogadwyedd

