
TSC +   
Canllaw i 
Ddysgwyr



Pam dewis 
Hyfforddiant  
Gogledd Cymru? 
Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru (HGC) yn 
ddarparwr hyfforddiant sy’n gweithredu ledled 
Gogledd Cymru ac rydyn ni’n darparu nifer o 
gyrsiau fel rhan o raglen TSC+. Rydyn ni’n gwneud 
hyn o’r blaen; rydyn ni wedi helpu llawer o 
bobl ifanc i gael gwaith a symud ymlaen yn eu 
gyrfaoedd.

Cymhwysedd ar  
gyfer y Rhaglen
Mae TSC+ yn addas i chi os:
•  Ydych chi’n 16-18

•  Dim mewn addysg llawn amser, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET)

•  Yn preswylio fel arfer yng Nghymru

•  Aseswyd chi gan Cymru’n Gweithio fel un sy’n 
bodloni’r meini prawf ar gyfer naill ai’r elfen 
Ymgysylltu, Datblygu neu Gyflogaeth

•  Os ydych chi’n 15 oed ar y pwynt mynediad, 
byddwch yn cael eich ystyried yn gymwys os yw eich 
dyddiad cofrestru ar ôl i chi orffen addysg cyn eich 
pen-blwydd yn 16 oed ym mis Mehefin, Gorffennaf 
neu Awst yn yr un flwyddyn a’ch bod yn cael eich 
ystyried yn NEET adeg eich atgyfeirio i’r Rhaglen.

Beth yw Twf 
Swyddi Cymru+? 
Os ydych chi’n 16-18 oed ac yn awyddus i 
gymryd eich camau cyntaf tuag at eich gyrfa 
yn y dyfodol, gallai TSC+ fod yn addas i chi! 
Mae rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru, 
TSC+, wedi’i chynllunio i’ch helpu i baratoi ar 
gyfer swydd. Byddwch yn cael cymorth wedi’i 
deilwra i chi, a fydd yn eich helpu i gyrraedd 
eich llawn botensial. Bydd gennych fynediad 
at fentora, cyngor, hyfforddiant, blas ar waith, 
lleoliadau a chyfleoedd gwaith i’ch helpu i:

 

Y tair elfen
Mae tair lefel, pob un wedi’i gynllunio i ddiwallu eich anghenion:

• Ddatblygu eich sgiliau

• Ennill cymwysterau

• Cael profiad gwaith

• Magu hyder

•  Cynyddu eich 
cymhelliant

Ymgysylltu Datblygu Cyflogaeth 
gadewch i ni eich  

helpu i benderfynu beth  
i’w wneud nesaf

dysgu sgiliau newydd  
mewn pwnc penodol  

a chael cymwysterau i 
symud ymlaen

dewch o hyd i’ch  
swydd berffaith gyda 

chyflogwr lleol.



Diwrnod ym mywyd Dysgwr TSC+

Y rhaglenni a gynigir gan HGC:

3 Days
(21hrs) Centre Based

Sgiliau gwaith

Mae’r rhaglen hon ar 
eich cyfer chi os ydych 
chi’n cael trafferth 
penderfynu ar lwybr 
gyrfa. Byddwn yn eich 
helpu i ddeall opsiynau 
ac yn eich cefnogi i 
oresgyn rhwystrau i 
gyflogaeth. Byddwn yn 
gweithio’n agos gyda 
chi i ddod o hyd i leoliad 
gwaith addas, a fydd yn 
eich galluogi i symud 
ymlaen i’r yrfa o’ch 
dewis ac a allai arwain at 
Brentisiaeth! Byddwch 
yn ennill cymwysterau a 
phrofiad gwaith.

Chwaraeon

Mae’r rhaglen hon ar 
eich cyfer chi os ydych 
chi rhwng 16 a 18 oed ac 
yn awyddus i droi eich 
cariad at chwaraeon 
yn yrfa. Byddwn yn 
eich helpu i ddod o 
hyd i brofiad gwaith - 
ac ennill cymhwyster 
perthnasol. Byddwn yn 
gweithio’n agos gyda 
chi i ddod o hyd i leoliad 
gwaith addas, a fydd yn 
eich galluogi i symud 
ymlaen i’r yrfa o’ch 
dewis ac a allai arwain at 
Brentisiaeth!

Gadewch i ni ddechrau’r diwrnod gyda brecwast, gafael mewn bariau grawnfwyd, ffrwythau 
a phaned o de. Dysgu am faterion cyfoes, dal i fyny â staff ar sail un i un, a chymryd amser i 
ymlacio cyn i ni ddechrau dysgu.

Yn y sesiwn gyntaf heddiw rydyn ni’n edrych ar sut beth yw bywyd mewn gwahanol 
ddiwydiannau. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad a gweithgareddau.

Mae siaradwr gwadd o gwmni lleol yn dod i mewn i siarad am yr hyn y mae cyflogwyr yn ei 
ddisgwyl.

Amser am ginio.

Yn sesiwn y prynhawn yma, rydym yn edrych ar y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael mewn 
gwahanol ddiwydiannau.

Tacluso’r ystafell, myfyrio ar weithgareddau’r diwrnod, a chwblhau eich dyddlyfr.

Amser mynd adref!

9.00am

10.00am

11.30am

12.30pm

1.30pm

3.45pm

4.00pm

Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Mae’r rhaglen hon 
ar gyfer unrhyw un 
rhwng 16 a 18 oed sy’n 
gweld dyfodol yn y 
Gwasanaethau Brys. 
Byddwn yn helpu i ddod 
o hyd i leoliad gwaith 
addas ac yn paratoi 
ar gyfer gwneud cais i 
ymuno â’r gwasanaethau 
brys. Byddwch yn 
gweithio ar eich ffitrwydd 
ac yn ennill cymwysterau. 
Byddwn yn gweithio’n 
agos gyda chi i ddod 
o hyd i leoliad gwaith 
addas, a fydd yn eich 
galluogi i symud ymlaen 
i’r yrfa o’ch dewis.

Mae ein rhaglen 
hyfforddiant Milwrol 
ar gyfer unrhyw un 
rhwng 16 a 18 oed nad 
ydynt mewn gwaith nac 
addysg. Byddwch yn 
cael dechrau ar y broses 
o wneud cais milwrol. 
Rydyn ni’n gweithio’n 
agos gydag aelodau o’r 
fyddin i roi’r cychwyn 
gorau posib i chi i yrfa 
yn y fyddin. Byddwch yn 
ennill sgiliau am oes.

Hyfforddiant 
Milwrol



TSC+  

 Cewch dâl wrth ddysgu    
 Rhoi hwb i’ch hyder  
 Gwella eich sgiliau  
 Ennill cymwysterau  
  Llwybr i gyflogaeth neu 
brentisiaeth.    

  

Sgiliau Gwaith 

Cofrestrwch 
heddiw...

Cysylltwch â’ch Cynghorydd 
lleol yn Gymru’n Gweithio ar 
0800 028 4844 i gofrestru 
neu sganiwch y cod QR

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd penderfynu ar lwybr 
gyrfa? Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer swydd 
Os ydych chi’n 16-18 oed, ac nad ydych chi’n gwybod beth rydych chi eisiau ei wneud yn y 
dyfodol, beth am ymuno â’n Rhaglen Sgiliau Gwaith? Byddwn yn eich helpu i ddeall eich 
opsiynau ac yn eich cefnogi i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth. Byddwch yn ennill cymwysterau 
a phrofiad gwaith.  Byddwch hefyd yn ennill hyd at £55 yr wythnos.  



Fyddech chi wrth eich bodd â gyrfa  
yn y sector Chwaraeon?   

TSC +
Chwaraeon   
Byddwn yn eich helpu i gyflawni eich nodau. Os ydych chi rhwng 16 a 18 oed, ac yn awyddus 
i droi eich cariad at chwaraeon yn yrfa, beth am ymuno â’n Rhaglen Chwaraeon? Byddwn yn 
eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y sector chwaraeon a hamdden. Byddwn yn eich 
helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith - ac ennill cymhwyster perthnasol.  Byddwch hefyd yn 
ennill hyd at £55 yr wythnos.  

  Ennill tâl wrth ddysgu  
 Rhoi hwb i’ch hyder   
 Gwella eich sgiliau   
 Ennill cymwysterau   
  Dod o hyd i lwybr 
at gyflogaeth neu 
brentisiaeth   

Cofrestrwch 
heddiw...

Cysylltwch â’ch Cynghorydd 
lleol yn Gymru’n Gweithio ar 
0800 028 4844 i gofrestru 
neu sganiwch y cod QR



Ydych chi eisiau gyrfa yn y Gwasanaethau Brys?  
Fe wnawn ni eich helpu chi i gyflawni eich nodau 

  Paratoi ar gyfer proses 
ymgeisio’r gwasanaethau brys  

  Ennill tâl wrth ddysgu   
 Rhoi hwb i’ch hyder   
 Gwella eich sgiliau   
  Ennill cymwysterau   
  a llawer mwy...  

TSC +

Os ydych chi’n 16-18 oed, ac yn gweld eich dyfodol yn y gwasanaethau brys, beth am ymuno â’n 
Rhaglen Hyfforddiant Gwasanaethau Cyhoeddus? Byddwn yn helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith 
addas ac yn paratoi ar gyfer gwneud cais i ymuno â’r gwasanaethau brys. Byddwch yn gweithio 
ar eich ffitrwydd ac yn ennill cymwysterau.  Byddwch hefyd yn ennill hyd at £55 yr wythnos.  
Byddwch yn ennill sgiliau am oes.

Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cofrestrwch 
heddiw...

Cysylltwch â’ch Cynghorydd 
lleol yn Gymru’n Gweithio ar 
0800 028 4844 i gofrestru 
neu sganiwch y cod QR



3 Days
(21hrs) Centre Based

Ydych chi’n breuddwydio am yrfa yn y fyddin?   
Fe wnawn ni eich helpu chi i gyflawni eich nodau  

 Ennill tâl wrth ddysgu   
 Darperir lifrai am ddim   
 Gwella eich sgiliau    
  Paratoi ar gyfer y broses 
o wneud cais milwrol 

TSC +
Hyfforddiant Milwrol 

Os ydych chi’n 16-18 oed, ac eisiau gyrfa yn y Lluoedd Arfog, beth am ymuno â’n Rhaglen 
Hyfforddiant Milwrol? Byddwch yn gweithio ar eich ffitrwydd, yn dysgu ymarferion, llywio 
a chymorth cyntaf. Byddwch yn cael dechrau ar y broses o wneud cais milwrol ac yn ennill 
hyd at £55 yr wythnos.  Rydyn ni’n gweithio’n agos gydag aelodau o’r fyddin i roi’r cychwyn 
gorau posib i chi i yrfa yn y fyddin.   Byddwch yn ennill sgiliau am oes. 

Cofrestrwch 
heddiw...

Cysylltwch â’ch Cynghorydd 
lleol yn Gymru’n Gweithio ar 
0800 028 4844 i gofrestru 
neu sganiwch y cod QR



Cofrestrwch mewn  
tri cham yn unig!

Beth rydym yn ei 
ddisgwyl gan Rieni/
Gwarcheidwaid
•  Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn mynychu’r 

diwrnodau a’r amseroedd sydd wedi’u dyrannu iddynt

•  Bod yn hawdd cysylltu â chi, efallai y bydd angen i’n 
tiwtoriaid siarad â chi

• Bod yn gefnogol

Beth rydym yn ei 
ddisgwyl gan ein 
dysgwyr
•  Mynychu eich rhaglen ar eich diwrnodau  

a’r amseroedd penodedig

• Dangos cymhelliant ac awydd i ddysgu

• Cymryd rhan yn eich holl dasgau a gweithgareddau

•  Rhoi gwybod i ni os na allwch fod yn  
bresennol oherwydd salwch ayb.

• Helpwch ni i’ch helpu chi

Cwestiynau  
Cyffredin
A fyddaf yn cael fy nhalu ar y rhaglen?
Byddwch yn cael £30 yr wythnos ar yr elfen Ymgysylltu  
a £55 yr wythnos ar yr elfennau Datblygu a Chyflogaeth  
(yn amodol ar bresenoldeb).

Fydda i’n cael help tuag at fy nghostau teithio 
neu ofal plant?
Byddwch yn derbyn costau teithio a chymorth gyda  
chostau gofal plant tra byddwch ar y rhaglen.

Sut byddaf yn cael fy nhalu?
Telir lwfansau hyfforddi yn syth i’ch cyfrif banc bob  
wythnos ynghyd ag unrhyw gostau teithio

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?
Fel arfer, bydd y rhaglen yn para 30 wythnos, ond os  
dewch o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant arall,  
gallwch adael y cwrs unrhyw bryd.

Pa ddyddiau fyddaf yn mynychu?
Mae’r elfen Ymgysylltu fel arfer o ddydd Llun i ddydd 
Mercher, ac mae’r elfennau Datblygu a Chyflogaeth fel arfer 
o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os nad ydw  
i’n gallu dod i’r ganolfan?
Cysylltwch â’n derbynnydd a fydd yn gallu trosglwyddo  
eich neges i’r ganolfan briodol ar 01492 543431

Sut mae cysylltu â Cymru’n Gweithio neu  
Gyrfa Cymru i drefnu apwyntiad?
Rhif Ffôn: 0800 028 4844 
E-bost: workingwales@careerswales.gov.wales

Ble fydda i’n dysgu?  
Byddwch yn dysgu yn un o’n canolfannau HGC, gyda 
chefnogaeth ein tîm cyfeillgar o diwtoriaid.   
Yn ystod y broses gofrestru, byddwn yn siarad â chi  
am ble mae angen i chi fod, a phryd.

Eisiau mwy o wybodaeth? 
E-bost: jgwplus@gllm.ac.uk   
Ffoniwch: 01492 543431 
Safle We: www.nwtraining.co.uk

Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol  
yn Gymru’n Gweithio ar  
0800 028 4844 i gofrestru neu 
sganiwch y côd QR isod

Cwrdd â’n tîm yn eich Canolfan 
Hyfforddiant Gogledd Cymru leol

Cwblhau eich sesiwn gynefino ac i 
ffwrdd â ni ar eich taith i ddatblygu 
eich sgiliau ar gyfer y dyfodol.
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