
 
 

 
 

 
 
 

Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd 
 
Perthynas Adrodd: Pennaeth Cynorthwyol  
 
DIBEN Y SWYDD 
 
• Gweithio dan arweiniad uwch arweinwyr i rymuso rhieni/gofalwyr a dysgwyr 

drwy godi hyder, llesiant, presenoldeb ac ymgysylltiad gyda’r gymuned ddysgu. 
• 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. 

• Arwain ar gydlynu cynlluniau i wella presenoldeb ar draws y cyfnod perthnasol 
o’r gymuned ddysgu. 

 
 
PRIF DDYLETSWYDDAU 
 
• Gweithio gyda theuluoedd ein dysgwyr bregus a dysgwyr sydd angen cymorth 

penodol gan roi dolen werthfawr gyda staff allweddol yn y gymuned ddysgu a 
gydag asiantaethau ehangach i wella agweddau at bresenoldeb a dysgu. 

• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r Polisi Presenoldeb gan roi cefnogaeth fugeiliol a 
gweinyddol addas yn cynnwys arwain ar ymateb diwrnod cyntaf a chynlluniau 
perthnasol mewn cysylltiad gyda staff cefnogaeth arall. 

• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r Polisi Ymddygiad a chydlynu gyda staff 
perthnasol wrth gefnogi strategaethau perthnasol. 

• Cynnal ymweliadau cartref i siarad gyda rhieni/gofalwyr a dysgwyr i ddynodi 
problemau a cheisio eu datrys drwy ymyriad a chydlynu gyda staff/asiantaethau 
eraill perthnasol. 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i gynllunio gweithgareddau allan o oriau 
a gwyliau ysgol ar gyfer dysgwyr a’u teuluoedd. 

• Trefnu gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned i ddatblygu ymgysylltu â rhieni 
gan defnyddio’r cyfleusterau ar draws pob campws. 

• Cefnogi dysgwyr a’u teuluoedd yn gyson gan gydnabod ac ymateb i’w 
hanghenion neilltuol. 

• Rhoi adborth effeithlon i ddysgwyr yng nghyswllt y rhaglenni a chydnabod a 
gwobrwyo cyflawniad, yn cynnwys ymddygiad a phresenoldeb. 

Disgrifiad Swydd 
Swyddog Ymgysylltu â 
Theuluoedd 



• Cadw cofnodion cywir am gyswllt gyda rhieni ac asiantaethau a gwneud tasgau 
gweinyddol i roi tystiolaeth o effaith a chynorthwyo gwerthuso. 

• Datblygu a chynnal cysylltiadau gyda sefydliadau perthnasol er mwyn cynyddu 
cydlynu a rhwydweithio ar gyfer yr ysgol er mwyn cael mynediad i gyfleoedd 
cyllid grant a chyfleoedd ymgyfoethogi ar gyfer dysgwyr a rhieni. 

• Datblygu a threfnu cynlluniau cymorth i ddysgwyr tebyg i ymwybyddiaeth 
ofalgar, rheoli dicter a llesiant. 

• Cydlynu gydag uwch arweinydd penodol yng nghyswllt atgyfeiriadau diogelu gan 
ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad o deuluoedd gyda chyfrinachedd priodol. 

 
 
Cefnogaeth ar gyfer yr Ysgol 
 
• Gwybod am a chydymffurfio gyda pholisïau a gweithdrefnau’n gysylltiedig â 

chynhwysiant, amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a sicrwydd, cyfrinachedd a 
diogelu data, gan hysbysu person priodol am bob mater o gonsyrn. 

• Sefydlu cysylltiadau pwrpasol a chyfathrebu gydag asiantaethau/gweithwyr 
proffesiynol eraill, gan gydlynu gyda’r rheolwr llinell, i gefnogi cyflawniad a 
chynnydd i ddysgwyr. 

• Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd. 
• Cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithgareddau dysgu eraill fel sydd angen. 
• Adnabod eich cryfderau a meysydd arbenigedd eich hun a’u defnyddio i 

gynghori a chefnogi pobl eraill. 
• Rhoi arweiniad a goruchwyliaeth priodol a chynorthwyo gyda hyfforddi a 

datblygu staff cefnogaeth arall fel sy’n briodol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Rhif Maes Hanfodol Dymunol 
    
1 Cymwysterau a Hyfforddiant   
1.1 5 TGAU neu NVQ 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn disgyblaeth 

berthnasol. 
  

1.2 Hyfforddiant hyd at Lefel 1 mewn Diogelu a pharodrwydd i gael 
eich hyfforddi hyd at Lefel 3 

  

1.3 Tystiolaeth o ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus   
    
2 Profiad   
2.1 Profiad llwyddiannus o weithio gyda dysgwyr bregus a’u 

teuluoedd 
  

2.2 Profiad llwyddiannus o wella presenoldeb a llesiant dysgwyr 
bregus 

  

2.3 Profiad o ymgysylltu â theuluoedd a hyder wrth feithrin 
perthynas bwrpasol a chadarnhaol gyda rhieni/gofalwyr 

  

2.4 Profiad o feithrin cysylltiadau cadarnhaol gyda’r gymuned 
ehangach i gynyddu i’r eithaf y cyfleoedd ar gyfer defnyddio 
cyfleusterau ar draws Cymuned Ddysgu Abertyleri a’u 
defnyddio mewn ymgysylltu â theuluoedd 

  

2.5 Profiad o gydlynu gydag asiantaethau ehangach i gefnogi 
teuluoedd gydag anghenion penodol 

  

2.6 Profiad amlwg o gadw cofnodion ac egwyddorion cyfrinachedd 
dan y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

  

2.7 Profiad amlwg o weithdrefnau diogelu a phrosesau perthnasol   
2.8 Gallu i aros yn dawel mewn sefyllfaoedd anodd a bod yn 

greadigol wrth ganfod datrysiadau i broblemau fel y maent yn 
codi  

  

    
4 Datblygu eich hun a gweithio gydag eraill   
4.1 Ymarferydd myfyriol    
4.2 Ymdeimlad clir o’ch nodau proffesiynol eich hun, dysgwr gydol 

oes 
  

    
5 Nodweddion Personol   
5.1 Cydnerth iawn gydag agwedd gadarnhaol   
5.2 Gallu i weithio’n hyblyg, gan ddangos dawn greadigol ac 

angerdd ar gyfer popeth a wnewch 
  


