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CROESO! 
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Croeso i Academi Ieuenctid Casnewydd a diolch am ddewis dechrau 
eich camau nesaf gyda ni. 

Mae’r Academi Ieuenctid yn un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf Casnewydd gyda dros 
deg mlynedd o brofiad yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc ac yn eu cefnogi i gyflogaeth neu 
addysg uwch / bellach. 

Mae ein nod yn syml; rydym yn helpu pobl i ddechrau a symud ymlaen i’w gyrfa o ddewis 
drwy baru eu sgiliau gydag anghenion cyflogwyr. 

Drwy gyfateb y cyflenwad â’r galw, gallwn sicrhau bod y rhaglenni a ddilynwch yn ystyrlon,  
yn effeithiol ac yn cael eu gwerthfawrogi gan unigolion a chyflogwyr. 

Rydym am gynnig hyfforddiant a chymwysterau o’r radd flaenaf a byddwn yn gwneud hyn 
gyda gweithgareddau ymgysylltiol ac ysbrydoledig a fydd yn diwallu eich anghenion unigol.

Rydych yn siŵr o fwynhau eich amser gyda ni ac rydym  
yn edrych ymlaen at eich gwylio’n datblygu ac  
yn cyflawni.

Pob lwc!
Academi Ieuenctid Casnewydd
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Ein datganiad cenhadaeth:

DATGANIAD CENHADAETH A 
GWERTHOEDD CRAIDD               

Ein gwerthoedd craidd:

“Datgloi potensial pobl ifanc drwy 
ddysgu, cefnogi ac arloesi o safon.”

◆  Bod yn gadarnhaol ac yn amyneddgar  

◆  Sicrhau rhagoriaeth  

◆  Cymryd balchder a chyfrifoldeb wrth ragori ar  
     ddisgwyliadau pobl  

◆  Sicrhau bod cwsmeriaid wrth wraidd ein penderfyniadau  

◆  Bod yn atebol a chymryd cyfrifoldeb  

◆  Bod yn arloesol a herio bob dydd
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CWRDD Â’R TÎM

Rhion Hollister
Rheolwr
rhion.hollister@newport.gov.uk
 07980 788 401

“Deallusrwydd yw creadigrwydd a  
 hwyl yn dod at ei gilydd”

Gary Colborne
Cydlynydd
gary.colborne@newport.gov.uk
 07866 544 272

“Os byddwch chi’n parhau i weithio, 
 byddwn ni’n parhau i’ch cefnogi” 

Ben Davies
Uwch Diwtor 
ben.davies@newport.gov.uk
 07818 174 995

“Os cynigir cyfle da i chi, gwnewch  
yn siŵr eich bod yn ei dderbyn” 

Sam Perrett
Uwch Diwtor 
sam.perrett@newport.gov.uk
 07580 882 402

“Peidiwch â breuddwydio am 
 lwyddiant, gweithiwch amdano” 

Jamie-Leigh Sergent
Tiwtor
jamie-leigh.sergent@newport.gov.uk
 07816 604 528

“Peidiwch byth â dweud byth, dyw
 cyfyngiadau, fel ofnau, ddim yn wir”

Dane Griffiths
Tiwtor
dane.griffiths@newport.gov.uk
 07866 542 563

“Efallai eich bod wedi colli eich cyfle 
cyntaf, ond gyda ni byddwch wastad  
yn cael ail gyfle”

David Hartney-Smith
Swyddog Gwella’r 
Cwricwlwm 
david.hartney-smith@newport.gov.uk
 07970 830 190
“Peidiwch â disgwyl i bethau ddigwydd, 
gwnewch i bethau ddigwydd”  
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Mae Twf Swyddi Cymru+ (TSC+) yn rhaglen ddysgu seiliedig  
ar waith ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed, sy’n byw yng Nghymru. 

TWF SWYDDI CYMRU+   
ESBONIO EICH RHAGLEN   

Dyma rai o’r pethau y byddant yn helpu gyda nhw:

◆    Cymorth gydag unrhyw bryderon neu gwestiynau a allai  
fod gennych gyda’r cwrs neu broblemau personol;

◆ Sesiynau 1-i-1 sy’n canolbwyntio ar eich sgiliau datblygu  
     personol a chyflogadwyedd;

◆  Gosod nodau sy’n gweithio tuag at eich cynlluniau  
gyrfaol a’ch helpu i gyflawni eich llawn botensial.  

◆  Darparu trefn sy’n heriol ac yn hwyl gyda’r nod o’ch gweld  
yn symud ymlaen yn gadarnhaol yn eich gyrfa ddewisol.

Cefnogir y rhaglen Twf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa  
Gymdeithasol Ewrop.  Mae wedi bod ar waith ers mis Awst 2022 a’i nod yw rhoi’r sgiliau  
sydd eu hangen ar bobl ifanc i symud ymlaen i brentisiaeth, addysg bellach, cyflogaeth neu  
hyfforddiant.

Cefnogaeth gan eich grŵp tiwtor

Mae tiwtor, cydlynydd, gweithiwr ymyrraeth i’r teulu, mentor cyflogaeth a  
swyddog lleoliadau cyflogaeth ar gael i bob dysgwr. Bydd y rhain i gyd yn  
rhan o’ch grŵp cymorth a fydd yn eich helpu bob cam o’r ffordd!

Bydd eich cydlynydd yn rhoi gwybod i chi pwy fydd eich tiwtor, yn seiliedig  
ar ba raglen rydych chi’n mynd i’w gwneud gyda ni.



EICH TÂL

CADW AMSER A PHRESENOLDEB
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Byddwch yn derbyn hyd at £55 yr wythnos ar bob rhaglen. 

Caiff y swm hwn ei addasu os byddwch yn methu â mynychu’r oriau a nodwyd yn yr adran 
“Cadw Amser a Phresenoldeb” a’ch amserlen benodol.

 
Mae gan y cwrs hwn amserlen hyblyg ac rydym yn disgwyl i chi fynychu o leiaf 
2 ddiwrnod ac uchafswm o 5 diwrnod yr wythnos, rhwng 9am a 3:30pm. 

Byddwch yn derbyn 2 ddiwrnod o wyliau am bob mis y byddwch yn mynychu.  Mae hyn yn 
golygu y gallwch naill ai ddefnyddio’r diwrnodau gwyliau hyn yn ystod y mis hwnnw neu eu 
hadeiladu dros gyfnod o amser – er enghraifft i gael wythnos i ffwrdd.

Os na allwch fod yn bresennol, mae angen i chi gysylltu â ni ar 07866 544272 i roi gwybod i ni 
ymlaen llaw a chael rheswm dilys.  Gadewch neges ar  
y peiriant ateb os nad oes unrhyw un yn ateb.   
Gall diffyg presenoldeb arwain at leihau eich tâl.

Mae eich amserlen ar y dudalen nesaf.  
Mae’n bwysig eich bod yn cyrraedd ac yn  
dychwelyd o’ch seibiannau ar amser i sicrhau  
y gall y sesiynau ddechrau ar amser. 
Os na fyddwch yn gwneud hyn, efallai y  
gofynnir i chi adael y wers a chaiff eich lwfans  
talu ei addasu.

Bydd eich presenoldeb yn cael ei  
fonitro a chofnodion yn cael eu cadw. 



TIMETABLEAMSERLEN

9am - 9:30am Cofrestru

9:30am - 10:30am Sesiwn 1

10:30am - 11:30am Sesiwn 2

11:30am - 11:45am Egwyl o 15 munud

11:45am - 12:45pm Sesiwn 3

12:45pm -1:30pm Cinio 45 munud

1:30pm - 2:30pm Sesiwn 4

2:30pm – 3:30pm Sesiwn 5

3:30pm Finish
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Absenoldeb ac absenoldeb  
anawdurdodedig

Rydym yn deall bod gennych fywydau prysur ac efallai  
fod adegau na allwch ddod i mewn, ond mae’n bwysig  
eich bod yn mynychu cynifer o oriau â phosibl.

Rhaid i chi gwblhau ffurflen absenoldeb awdurdodedig os  
oes angen amser i ffwrdd arnoch. Bydd angen i’ch tiwtor  
gytuno ar hyn a llofnodi’r ffurflen 3 diwrnod cyn i chi gymryd 
yr amser i ffwrdd a rhaid i chi gyflwyno’r ffurflen gyda’ch  
amserlen wedi’i chwblhau.   

Mae rhagor o wybodaeth am fathau o 
absenoldebau ar gael ar y dudalen nesaf:



7

◆        Apwyntiadau: Gofynnwn i bob apwyntiad personol gael ei wneud y tu allan i oriau eich 
rhaglen hyfforddi TSC+. Lle nad yw hyn yn bosibl, bydd angen i chi gwblhau ffurflen 
absenoldeb awdurdodedig ac efallai y gofynnir i chi gyflwyno tystiolaeth am eich amser i 
ffwrdd.

◆  Salwch: Rhaid i chi ein ffonio os ydych yn sâl ac yn methu â mynychu’r ganolfan am bob 
diwrnod yr ydych yn sâl.  Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig y gefnogaeth gywir i chi tra 
byddwch yn sâl.

◆  Gwyliau: Ar ôl i chi fod gyda ni am nifer o wythnosau, byddwch wedi cronni rhywfaint o 
amser gwyliau.  Byddwch yn gallu defnyddio hwn i gymryd amser i ffwrdd a chael eich talu. 

Bydd staff yr Hyb yn gallu eich helpu i ddarganfod faint o wyliau y bydd gennych hawl i’w 
cymryd a phryd y gallwch eu defnyddio, ond mae angen i chi gwblhau’r ffurflen absenoldeb 
awdurdodedig i sicrhau bod eich gwyliau yn cael eu cymeradwyo. 

Bydd angen i’ch tiwtor gymeradwyo eich gwyliau o leiaf 2 diwrnod cyn i chi fod eisiau cymryd 
y diwrnodau hynny.

NI fyddwn yn talu am unrhyw absenoldebau nad ydynt wedi’u hawdurdodi ymlaen llaw gan 
eich tiwtor neu’ch cydlynydd. 

Diffyg presenoldeb 

Ariennir y rhaglen TSC+ drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa  
Gymdeithasol Ewrop sy’n golygu bod llawer o reolau y mae angen  
i ni eu dilyn.

Os nad ydych yn mynychu am hyn a hyn o ddiwrnodau efallai y bydd  
angen i ni eich tynnu o’r cwrs – felly mae’n bwysig eich bod yn  
cadw mewn cysylltiad!  Bydd absenoldeb o 10 diwrnod neu fwy  
heb gysylltiad â’ch tiwtor yn arwain at adael y cwrs yn awtomatig. 

Cefnogi treuliau teithio

Bydd yr Academi Ieuenctid yn cefnogi eich costau teithio i’r 
ganolfan neu’r lleoliad ond gofynnwn i ddysgwyr wneud 
cyfraniad bach tuag at hyn.  

Bydd eich tiwtor yn esbonio hyn yn fanylach i chi  
a bydd angen i chi ddangos eich tocyn teithio  
gwreiddiol i ni ei wirio.
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IECHYD A DIOGELWCH

RHEOLAU

Gweithdrefn Gadael Adeilad Adeg Tân

Bydd unrhyw un sy’n darganfod neu’n amau tân yn seinio un o’r pwyntiau larwm o amgylch  
yr adeilad ar unwaith. 

Wrth glywed y larwm, bydd y staff yn dechrau gwacáu’r adeilad ar unwaith.  Bydd staff a 
defnyddwyr yr adeilad yn gadael yr adeilad drwy’r allanfa gyfleus agosaf a byddant yn mynd i’r 
man ymgynnull.

Cymorth cyntaf

Os bydd digwyddiad neu ddamwain, mae staff wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf ac yn 
gallu ei roi yn unol â hynny. Rhaid rhoi gwybod i’r staff cyn gynted â phosibl os oes unrhyw un 
yn teimlo’n sâl neu’n cael anaf.

Smygu

Mae gan yr adeilad a’r safle bolisi dim ysmygu llym - mae hyn yn golygu na chaniateir ysmygu 
na defnyddio fepiau unrhyw le ar y safle.  Os oes angen i chi smygu neu fepio mae’n rhaid i chi 
wneud hynny Y TU ALLAN i diroedd a ganiateir Cyngor Dinas Casnewydd. 

Tra byddwch yn yr adeilad

Parchwch yr adeilad – codwch eich sbwriel a gofalu am eich eiddo.  Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn cadw eich eiddo personol arnoch bob amser gan nad ydym yn derbyn unrhyw 
gyfrifoldeb am unrhyw offer personol a ddewch i mewn i’r adeilad. 

Rydym mewn adeilad amlddisgyblaeth cyhoeddus a, gan eich bod yn cynrychioli ein prosiect a 
Chyngor Dinas Casnewydd, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’ch ymddygiad a’ch iaith pan 
fyddwch yn yr adeilad ac o’i amgylch.

Caiff yr adeilad hwn ei fonitro gan deledu cylch cyfyng y tu allan a’r tu mewn 
i’r holl ystafelloedd.   
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EICH CWRS - BETH I’W DDISGWYL?

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, neu os ydych  
yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r tasgau, peidiwch  
â phoeni, mae tiwtoriaid AIC yma i’ch cefnogi,  
sut bynnag y gallant. Cynigir cyfarfodydd un-i-un  
wythnosol gydag aelodau o staff. 

Mae’r tîm yn trafod yn rheolaidd sut mae’r  
cwrs yn mynd a sut mae ein dysgwyr  
yn datblygu. 

Rydym bob amser yn ceisio gwella’r cwrs a’ch 
profiad, felly rydym yn croesawu unrhyw 
awgrymiadau sydd gennych.

Mae’r rhain yn cynnwys:

✔Gwaith ysgrifenedig

✔ Cynhyrchu gwaith ar gyfrifiadur, er enghraifft, 
sgiliau hanfodol WEST. 

✔ Ymchwil

✔ Trafodaeth grŵp

✔ Arholiadau / Asesiadau

✔ Sesiynau Lles

✔ Gweithgareddau Ymarferol

✔ Gweithgareddau awyr agored

Yn ystod eich cyfnod yn yr Academi Ieuenctid, bydd disgwyl i chi 
gwblhau amrywiaeth o dasgau.   
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PYNCIAU

CYFRINACHEDD

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH
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Datblygiad

◆ Chwaraeon a Hamdden

◆ Gwallt a Harddwch

◆ Lletygarwch ac Arlwyo 

◆ TG, STEM a Chodio 

◆ Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

◆ Gofal Oedolion a Phlant 

◆ Adeiladu

◆ Gwaith Ieuenctid 

◆ Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth Cwsmeriaid 

◆ Manwerthu 

Ymgysylltu

◆ Princes Trust

◆ Cyflogadwyedd

◆ Mathemateg/Saesneg

◆ Cymorth Cyntaf

◆ Rhagflas Galwedigaethol

◆ Sgiliau Bywyd

◆ Datblygiad Cymdeithasol Personol

◆ Lleoliadau Gwaith

Yn ystod sesiynau un i un a gwaith grŵp, gellir datgelu gwybodaeth am unigolion neu eraill 
y maent yn eu hadnabod.  Mae gan staff ddyletswydd gofal i bob person ifanc ac felly mae’n 
rhaid iddynt ddilyn canllawiau i sicrhau diogelwch a lles unigolion.

Bydd yr holl wybodaeth yn gyfrinachol oni ddatgelir bod / y bydd yr unigolyn neu’r 
unigolyn arall mewn perygl. Os bydd hyn yn digwydd, bydd angen hysbysu trydydd  
partïon fel rhan o’r weithdrefn ddiogelu. 

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd yn fenter gan Gyngor Dinas Casnewydd ac rydym wedi 
ymrwymo i gyfle cyfartal ym mhopeth a wnawn.  Mae’r AIC yn cynnig cyfle cyfartal waeth beth 
fo anabledd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, rhyw ac oedran unigolyn. 

Os hoffech gael copi llawn o bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth Cyngor Dinas Casnewydd, 
gofynnwch i aelod o staff a fydd yn hapus i roi un i chi.  

Mae gennych yr hawl i gyfle cyfartal.  Os ydych yn teimlo nad ydych wedi derbyn hyn mae 
gennych hawl i gyflwyno cwyn swyddogol.
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CWYNION

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd yn cydnabod y gall fod adegau pan 
fydd dysgwyr yn teimlo nad yw eu disgwyliadau’n cael eu bodloni neu y gall 
fod camddealltwriaeth ynglŷn â’r math o ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig.  

Rhennir y weithdrefn cwynion a phryderon yn ddau gam – anffurfiol a ffurfiol. 

◆  Mae’r cam anffurfiol yn annog dysgwyr i geisio datrys eu pryderon gyda’u tiwtor  
neu gydlynydd

◆      Mae’r cam ffurfiol yn rhoi cyfle i ymchwilio i gŵyn a’i datrys - lle mae unigolion yn credu 
nad yw eu pryder wedi cael ei ateb yn foddhaol. Dylid gwneud unrhyw gwynion ffurfiol yn 
ysgrifenedig i’r cydlynydd yn gyntaf ac yna ymchwilir i’r mater.

   
Os na ellir datrys y mater ac os ydych dal yn anhapus â’r atebion, gellir apelio i’r  
rheolwr a fydd yn gwneud penderfyniad diduedd a therfynol.

 
Gallwch ddisgwyl i unrhyw berson sy’n ymchwilio i gŵyn  
wneud y canlynol:

◆  Dilynwch weithdrefn gwyno AIC y gellir ei chael drwy 
     eich tiwtor 

◆  Darparu cyngor anffurfiol a ffurfiol os ydych yn teimlo bod 
     gennych achos dros gwyno
   
◆ Delio â chwyn yn deg, yn breifat, heb ofni cael eich  
     gwrthgyhuddo
   
◆ Derbyn ymateb anffurfiol a/neu ffurfiol mewn modd amserol
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Nod prosiect yr Academi Ieuenctid yw hyrwyddo a darparu amgylchedd
diogel ac iach.    

Gofynnir i ddysgwyr beidio â gwneud y canlynol:

◆ Cam-drin, bwlio neu aflonyddu staff neu ei gilydd ar lafar neu’n gorfforol
◆  Cymryd neu fod o dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon pan fyddant yn 

cymryd rhan mewn gweithgareddau/sesiynau neu ar y safle
◆ Difrodi neu fandaleiddio’n fwriadol naill ai strwythur yr adeilad neu’r offer
◆ Anwybyddu cais a wnaed gan aelod o staff
◆ Defnyddio ffôn symudol/dyfais gerddoriaeth yn ystod y sesiynau oni bai ei fod yn rhan o’r     
     sesiwn neu os gofynnir i chi wneud hynny

O bryd i’w gilydd efallai y bydd y prosiect am dynnu a defnyddio ffotograffau a fideos i 
hyrwyddo a dangos tystiolaeth o gyfranogiad

Rwy’n cytuno     Nid wyf yn cytuno

Bydd gwybodaeth am y gweithgareddau a gynhelir a manylion y person ifanc yn cael eu cadw 
gan AIC / CDC at ddibenion monitro yn unig ac ni fyddant yn cael eu datgelu i drydydd parti oni 
cheir awdurdodiad yr unigolyn (neu’r rhiant/gwarcheidwad). 

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn dweud wrthych am y math o ddata personol a gasglwn 
gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. Mae’r hysbysiadau’n egluro’n glir, beth 
rydym yn ei wneud gyda’r data hwn, os byddwn yn ei rannu a pha mor hir y byddwn yn ei gadw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  http://www.newport.gov.uk/cy/Council-
Democracy/GDPR/General-Data-Protection-Regulation-GDPR.aspx
 
Rwy’n cytuno     Nid wyf yn cytuno

Rwy’n cytuno fy mod wedi darllen a deall cytundeb y prosiect ac y byddaf yn derbyn unrhyw 
ganlyniadau am fy ngweithredoedd a phenderfyniadau’r staff.

Llofnod y dysgwr                  Dyddiad 

Llofnod Staff                  Dyddiad 

CYDSYNIAD


