
 

 

Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd – Cyfnod penodol hyd at fis Awst 2022 ac yn amodol 
ar adolygiad 

32.5 awr yr wythnos am 42 wythnos y flwyddyn 

NJC Gradd 5 (£23,080 - £25,991 pro rata)  

Angen i ddechrau cyn gynted ag sydd modd 

Dymunwn benodi Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd, gyda phrofiad o weithio gyda theuluoedd, o 
fewn y tîm bugeiliol yn seiliedig ar y campws uwchradd. 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gweithio’n agos gyda’r tîm bugeiliol, uwch arweinwyr a rhanddeiliaid 
allweddol i feithrin cysylltiadau cadarnhaol ac adeiladol gyda’n dysgwyr a’u teuluoedd. 

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth bwrpasol i’n dysgwyr mwyaf bregus a’u teuluoedd fel y 
gallant fanteisio i’r eithaf ar eu cyfleoedd o fewn y gymuned ddysgu, gan ymgysylltu gydag 
asiantaethau perthnasol fel sydd angen. Yn neilltuol, byddant yn datblygu meysydd tebyg i lesiant, 
presenoldeb ac agweddau at ddysgu i sicrhau fod pob dysgwr yn cael cyfle i ffynnu ar eu taith drwy’r 
ysgol. 

Bydd hyder wrth gynnal ymweliadau cartref, bod yn fodel rôl cryf, safonau uchel o gadw cofnodion a 
dull gweithredu hyblyg i ateb gofynion a disgwyliadau’r swydd yn nodweddion allweddol. 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn seiliedig yn nhref Abertyleri. Mae’n cynnwys Campws Uwchradd 
a 3 Campws Cynradd: Campws Six Bells, Campws Heol Roseheyworth a Champws Stryd Tyleri. Mae’n 
sefydliad cyffrous ac unigryw. Fel ysgol pob oed aml-gampws, caiff staff ystod eang o gyfleoedd ar 
gyfer gweithio traws-gyfnod sydd wedi eu cydlynu’n ofalus ac sy’n cefnogi datblygiad dysgwyr a 
staff. 

Dyddiad Cau: Dydd Iau 14 Hydref am 12pm 

Os dymunwch wneud cais, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen gais a’i dychwelyd i recruit@abertillery3-
16.co.uk erbyn y dyddiad cau. Cynhelir cyfweliadau cyn diwedd y tymor. 

I ganfod mwy amdanom, ewch i’n gwefan www.abertillery3-16.co.uk neu ddod o hyd i ni ar y 
cyfryngau cymdeithasol @abertillery3_16. Mae’n ofyniad cyfreithiol i ni ofyn i chi am dystiolaeth 
o’ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gofynnir i chi ddangos 
dogfennau priodol tebyg i’ch tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded gwaith yn unol â Deddf Lloches 
a Mewnfudo 1996. 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn ymroddedig i ddiogelu a llesiant ein dysgwyr a rydym yn 
cydymffurfio’n llawn gydag arfer recriwtio diogelach. Cynhelir gwiriadau cyn-cyflogaeth cyn y cynigir 
unrhyw benodiad ac mae pob swydd yn amodol ar gliriad estynedig gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd. 
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