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GWNAF 
symud ymlaen 
ar ôl gadael yr ysgol
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Bydd Hyfforddeiaeth yn fy helpu i ddysgu’r sgiliau y byddaf eu hangen 
i gael swydd neu i fynd i addysg bellach. Gadewais yr ysgol yn 16 heb
wybod beth hoffwn ei wneud. Es am gwpwl o swyddi ond doedd gen i
ddim cymwysterau felly roeddwn i’n aflwyddiannus. Roedd hi’n anodd iawn
a dechreuais deimlo braidd yn isel, ond yna dechreuais Hyfforddeiaeth a
dw i wrth fy modd. Dw i’n joio’n fawr. Dw i’n dysgu drwy’r amser ac mae’n
wahanol iawn i’r ysgol.

GWNAF 
gychwyn ar fy ngyrfa
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Rhwng 16 ac 17 oed? Wedi gadael yr ysgol? 
Yn ddi-waith?



Os wyt ti rhwng 16 – 17 oed ac rwyt wedi gadael yr ysgol, efallai 
y bydd Hyfforddeiaeth yn ddelfrydol i ti. Roedd yn wych i mi Mae
wedi rhoi amser i mi ystyried pa fath o swydd i fynd amdani a dw i’n
cael llwyth o brofiad gwaith, sy’n hwyl.



Dw i newydd adael yr ysgol a dw i’n ddi-waith, felly dw i’n berffaith ar gyfer
Hyfforddeiaeth. Newyddion gwych! Beth amdanat ti? Mae Hyfforddeiaeth
yn rhoi’r cyfle i ti ddangos i bawb beth elli di ei wneud. Ac mae’n wych
oherwydd mae’r cwrs wedi’i fwriadu i bobl ifanc fel ti a fi. Edrycha i weld
wyt ti’n gymwys – i sicrhau bod Hyfforddeiaeth yn gywir i ti – a dy fod ti’n
gywir i Hyfforddeiaeth.

GWNAF
sicrhau fy mod yn gymwys 
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Rhwng 16 ac 17 oed? Wedi gadael yr ysgol? 
Yn ddi-waith?



Os wyt ti rhwng 16 – 17 oed a ddim mewn swydd neu goleg, 
gelli dithau wneud Hyfforddeiaeth yn union fel fi.



Roedd yr ysgol yn iawn, ond mae hyn yn wahanol. Dw i’n joio’n fawr a dw i’n
dysgu llwyth o bethau diddorol. Gadewais yr ysgol heb gynlluniau ond mae
fy Hyfforddeiaeth wedi fy helpu i benderfynu beth hoffwn ei wneud yn fy
mywyd. Efallai bod gen ti ofn cychwyn Hyfforddeiaeth ond does dim i’w ofni.
Wir Yr! Cei gyfarfod llwyth o bobl ifanc ar y cwrs sydd yn union fel ti. Mae
dod â chymaint o bobl o gefndiroedd tebyg ac o’r un oedran at ei gilydd 
yn helpu i wneud y peth yn gyffrous. Rydym oll yn dod ymlaen yn dda iawn.

GWNAF
ei fwynhau fwy na’r ysgol
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Rhwng 16 ac 17 oed? Wedi gadael yr ysgol? 
Yn ddi-waith?



Roedd gen i ofn y byddai Hyfforddeiaeth fel mynd yn ôl i’r ysgol, 
ond dydy o ddim. Mae’r awyrgylch i gyd yn wahanol. Wyt, rwyt ti’n dysgu,
ond rwyt ti eisiau bod yno ac rwyt ti’n datblygu dy hyder a dy sgiliau ar
gyfer dy ddyfodol.



Mae’n bwysig dewis y math cywir o Hyfforddeiaeth, a chael y gorau ohono. 
Cei’r cymorth gorau y byddi ei angen i ddewis yr hyn sy’n gywir i ti.

GWNAF
ddewis yn ofalus

GWNAF 
gychwyn ar y Lefel ‘Ymgysylltu’…

Oherwydd dydw i ddim yn siŵr pa swydd i’w chael a
dw i angen help i benderfynu. Os nag wyt ti’n siŵr beth 
i’w wneud fel gyrfa, neu rwyt ti angen mwy o hyder, mae’r 
Lefel ‘Ymgysylltu’ i ti. Gall dy helpu i ddeall y math o swydd
rwyt ti ei heisiau drwy roi lleoliadau gwaith neu brosiectau
cymunedol i ti gymryd rhan ynddynt a datblygu dy sgiliau.



GWNAF 
symud ymlaen i’r Lefel ‘Pont at Waith’…

Am fy mod wedi cwblhau ‘Lefel Un’ a dw i’n
barod i gael swydd. I wella fy siawns o gael swydd,
dw i wedi penderfynu mynd gam ymhellach a symud
i’r Lefel ‘Pont at Waith’. Bydd hyn yn rhoi’r sgiliau
uwch i mi fydd yn fy mharatoi’n well fyth ar gyfer y
swydd y byddwn yn ei hoffi.

GWNAF 
fynd yn syth i ‘Lefel Un’…

Am fy mod yn gwybod pa fath o swydd yr hoffwn,
a dw i’n barod i ddysgu. Dw i wedi penderfynu pa
yrfa dw i eisiau ei dilyn. Mae fy Hyfforddeiaeth wedi
bod yn wych i mi am fy mod wedi gallu canolbwyntio
ar gael NVQ Lefel 1 a datblygu’r sgiliau eraill y byddaf
eu hangen i gyrraedd fy uchelgais.



Mae’r tâl a gei yn dibynnu ar yr Hyfforddeiaeth a wnei di a dy amgylchiadau. 
Ond roedd yr arian ychwanegol yn help mawr.

GWNAF
ennill rhywfaint o arian

Dyma fy nghyfle i gychwyn ar fy ngyrfa felly byddaf yn mynd bob dydd, 
yn gweithio’n galed ac yn gwneud beth sydd raid. Mae’n rhaid i ti os wyt ti
eisiau llwyddo mewn bywyd.

GWNAF
weithio’n galed



Dw i wedi cychwyn y Lefel ‘Ymgysylltu’ a dw i’n cael
£30 yr wythnos. Ar gyfer y lefelau eraill gelli gael hyd at
£50 yr wythnos. Maen nhw hefyd yn fy helpu i dalu am
y bws. Gelli hawlio ad-daliad am bethau eraill hefyd. 
Y cwbl sydd raid i ti ei wneud yw gofyn.

Ar y Lefel ‘Ymgysylltu’ mae’n rhaid i ti fynd yno rhwng
12 a 21 awr yr wythnos. Mae hyn yn cynyddu i 30 
awr yr wythnos i gymwysterau lefel uwch, felly rwyt 
ti’n gwneud llawer ac yn dysgu llawer. Mae’n llawer 
o hwyl a gorffennais y cwrs mewn dim.



Dim ond y cychwyn yw Hyfforddeiaeth felly dw i’n ystyried yn ofalus beth
hoffwn ei wneud unwaith y daw’r cwrs i ben. Mae dysgu’r sgiliau’n rhoi mwy
o opsiynau i ti, felly cynllunia dy gam nesaf gynted ag y gelli.

GWNAF
ystyried fy ngham nesaf

GWNAF
baratoi ar gyfer y coleg…

Dw i’n mwynhau dysgu sgiliau newydd a datblygu fy
hyder. Dw i’n teimlo fy mod yn barod i fynd i’r coleg
pan ddaw fy Hyfforddeiaeth i ben. Pan adewais yr ysgol
wnes i ddim meddwl erioed y byddwn i’n dweud hynny!
Ond dw i wedi cael fy synnu mewn cymaint o ffyrdd. 
Mae’r Hyfforddeiaeth yma wedi agor fy llygaid!



GWNAF 
baratoi ar gyfer swydd…

Hoffwn gael swydd a dechrau ennill arian. 
Mae Hyfforddeiaeth yn rhoi’r cyfle i ti wneud llawer o
brofiad gwaith a dysgu’r sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau.
Rhaid bod hynny’n dda i dy CV – a gall hynny fod yn
allweddol wrth i ti chwilio am swydd.

GWNAF
baratoi ar gyfer prentisiaeth…

Dw i eisiau gweithio a dw i’n gwybod fy mod angen
mwy o sgiliau. Mae gan fy ffrindiau swydd fel Prentis ac
mae’n swnio’n wych. Maen nhw’n dysgu crefft, ac yn cael
cyflog. Maen nhw’n mwynhau bywyd a chanddynt arian
yn eu pocedi. Hoffwn i gael yr un peth.



Gadewais yr ysgol a mynd i siarad gyda Gyrfa
Cymru am Hyfforddeiaethau. Maen nhw bob 
amser yn barod i helpu. Os wyt ti’n dal yn yr ysgol,
gelli sgwrsio gyda dy gynghorydd Gyrfa Cymru.

Mae pob un ohonom ychydig yn nerfus am adael yr
ysgol, yn enwedig os nad ydym yn siŵr beth hoffem ei
wneud nesaf. Ond cefais lwyth o gyngor da, a dechrau
Hyfforddeiaeth yw’r peth gorau rwyf wedi’i wneud erioed.

GWNAF
chwilio am ragor
o wybodaeth
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Rhwng 16 ac 17 oed? Wedi gadael yr ysgol? 
Yn ddi-waith?


