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Croeso i'n cylchlythyr, a fydd yn sicrhau bod staff yn cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf ar
draws yr amryw brosiectau gwych sy'n mynd rhagddynt yn Sir Benfro.

NEWYDDION ARLWYO
Oddi wrth Marty Andrews
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi
gweithio'n fwyfwy ar amrywiaeth o
brosiectau ym Maenordy Scolton. Yn
ddiweddarach y gwanwyn hwn, bydd
Diwydiannau Norman yn cymryd dros y
gwaith gweithredu yn yr ystafell de ar y
safle, sef Edie's.
Bydd hyn yn rhoi'r cyfle inni ddatblygu ein
tîm arlwyo presennol, gan gynnig math
gwahanol iawn o fwyd a gwasanaeth, ac
ehangu cyfleoedd a gwaith datblygu’r tîm,
yn ogystal â chynyddu nifer y lleoedd
arlwyo sydd ar gael.
Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm yn Edie's ac ystad ehangach Maenordy Scolton. Rydym yn
cynllunio gwasanaeth basged bicnic, digwyddiadau unigryw, digwyddiadau ar thema a llawer mwy.
Ar y cyd â'r datblygiadau cyffrous hyn ym Maenordy Scolton, rydym
hefyd yn agor caffi yn yr Hwb Cei Glan yr Afon newydd, a fydd hefyd
yn gartref i fan casglu'r llyfrgell pethau. Byddwn yn canolbwyntio ar
ddod yn lleoliad ar gyfer paned, cinio neu gludfwyd yn ystod y dydd,
ac fel lle diogel a chroesawgar ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol
neu gyfarfodydd gyda'r nos ac ar benwythnosau.
Bydd ein caffi, y Man Cwrdd, yn parhau i weithredu yng Nghanolfan
Hamdden Aberdaugleddau, gan fod y man dechrau delfrydol i
unigolyn sy'n dechrau yn y maes arlwyo. Gyda'r lleoliadau newydd
yng Nghei Glan-yr-afon a Maenordy Scolton, gallwn gynnig llwybr i'n
tîm ar gyfer cynnydd, datblygu a phrofiad amrywiol.
Er bod y Caffi Man Cwrdd wedi bod ar gau i staff a chwsmeriaid yn
sgil cyfyngiadau COVID-19, mae Steff a Calum wedi bod yn
adnewyddu'n llwyddiannus eu cymhwyster Diogelwch Bwyd Lefel 3
yn ogystal â chynnig cymorth i dîm y caffi.

Mae'r cymorth hwn wedi cynnwys
parti coginio bob wythnos dros
Zoom. Mae prydau diweddar wedi
cynnwys swiss roll â jam, pizza
cyflym, cyw iâr coroni gyda reis llawn
ffrwythau, arrabiata peli cig a phryd
tro-ffrio cyw iâr. Mae'r sesiynau hyn,
sy'n para 30-40 munud, wedi bod yn
boblogaidd iawn ac mae Pobl yn
Gyntaf Sir Benfro wedi ein rhoi yn ei
amserlen ar-lein.
Gall unrhyw un a hoffai ymuno, neu
wylio a rhyngweithio yn unig, wneud
hynny trwy'r dolenni a bostiwyd gan Bobl yn Gyntaf Sir Benfro yn ei amserlen
ac ar dudalen Facebook staff a gwirfoddolwyr Diwydiannau Norman.

Steffani a Calum yn
ystod y parti coginio.

______________________________________________________________________________________________

chasglu ar gael trwy'r wefan (pembrokeshire
circle.org), gyda'r man casglu o'r brif siop yn nhref
Hwlffordd (5 Glan-yr-afon) neu mewn unrhyw siop
Paul Sartori yn eich ardal leol. Gallwch hefyd roi
eitemau i'r llyfrgell llawn pethau nad ydych yn eu
defnyddio'n aml ac wedyn eu benthyca!

CYLCH SIR BENFRO
(Nigel Bevans, Marty Andrews, Lee Adams)
Lansiwyd Cylch Sir Benfro (Rhannu, Atgyweirio,
Ymestyn) ar 31 Mawrth.
Bydd ochr ‘atgyweirio’ pethau yn cynnwys caffis
atgyweirio amrywiol a gynhelir ledled Sir Benfro lle
gall y cyhoedd ddod ag eitemau sydd â nam bach
arnynt a’u hatgyweirio am ffi fach. Byddant yn cael
eu cynnal unwaith y mis yn Hwlffordd, Treletert,
Tyddewi, Crymych, Aberdaugleddau, Doc Penfro a
Dinbych-y-pysgod.
Bydd yr elfen 'rannu' yn cynnwys llyfrgell llawn
pethau lle gall pobl fenthyca eitemau nad oes am
eu prynu neu nad oes ganddynt le i'w storio'n
barhaus. Gall yr eitemau hyn fod yn unrhyw beth o
stemwr papur wal a golchwr pŵer i naddwr coed!
Cedwir y storfa ar gyfer yr eitemau hyn yn
Niwydiannau Norman gyda gwasanaeth clicio a

Bydd gweithdai'n cwmpasu ochr 'estyn' pethau, lle
ein nod yw estyn bywyd ein heiddo … Bydd hyn yn
cynnwys clustogwaith dodrefn, atgyweirio offer,
atgyweirio
dillad
a
ffabrigau,
atgyweirio
mecanyddol/beiciau ac eitemau trydanol. Unwaith
eto, cynhelir y gweithdai hyn ledled y sir.
Y partneriaid sy'n ymwneud â Chylch Sir Benfro
ydyn ni ein hunain Diwydiannau Norman, College
Sir Benfro, Paul Sartori, Clynfyw, Transition Bro
Gwaun, Grwp Resilience, Maenordy Scolton,
Cartrefi, TYF, Anchorage SAC, Avenue SAC, Caffi
Man Cwrdd.
Ar gyfer rhestr lawn o leoliadau, dyddiadau a rhagor
o wybodaeth, ewch i'n gwefan
www.pembrokeshirecircle.org
Ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli o fewn Cylch Sir
Benfro, anfonwch e-bost at
employability@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch
01437776609

TACLO TLODI YN Y
GWAITH SIR BENFRO
Oddi worth Michelle
Workman/Mary Howes
Cefnogi cyflogwyr ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol a'u cadwyni cyflenwi.
Mae Michelle Workman o dîm Mynd i'r Afael â
Thlodi mewn Gwaith Sir Benfro wedi bod yn
gweithio gyda Rob Thomas o gwmni Cariad Pet
Therapy, a gynigir y gwasanaeth Cariad Pet Food
Bank o’i siop darparu gwasanaeth a chanolfan
gymunedol. Mae Cariad Pet Therapy yn gwmni
buddiannau cymunedol a ddechreuodd ym mis
Medi 2018 a, hyd yn hyn, mae ganddo 34 tîm
partner therapi yn cynnwys perchnogion anifeiliaid
anwes a'u cŵn annwyl. Maent yn ymweld ag ystod
eang o wasanaethau a sefydliadau, gan gynnwys
cartrefi gofal lleol. Gall unrhyw un gyrchu Cariad
Pet Therapy ac mae'n fuddiol mewn ystod eang o
feysydd sy'n ymwneud ag iechyd a llesiant. Mae'r
ganolfan darparu bwyd anifeiliaid anwes a
chymunedol yn cael ei rhedeg i gefnogi
perchenogion anifeiliaid anwes sy'n profi caledi a
newidiadau yn ystod y pandemig COVID-19. Ei
chenhadaeth yw sicrhau bod gan anifeiliaid anwes
fynediad at fwyd maethlon yn ystod cyfnodau caledi
trwy gynnig gwasanaeth banc bwyd anifeiliaid
anwes sy’n unigol, cyson ac amserol i berchennog
anifail anwes

Mae canolfan darparu bwyd anifeiliaid anwes a
chanolfan gymunedol Cariad Pet Therapy wedi
recriwtio dau gyfranogwr yn llwyddiannus ar gyfer
cyfle gwirfoddoli cychwynnol ac mae'n edrych i'w
symud ymlaen i waith â thâl gyda chymorth
Mynediad i Waith.
Dywedodd Rob Thomas: “Nid oeddem yn gwybod
bod hanner o'r help hwn ar gael inni a helpodd
Michelle inni nodi llwybr i ddod yn effeithlon ac mor
effeithiol ag y dylem fod gyda’r dogfennau a
deddfwriaeth gywir ar waith fel busnes sy’n tyfu’n
gyflym.”
Cefnogwyd prosiect Mynd i'r Afael â Thlodi mewn
Gwaith Sir Benfro gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop
trwy Lywodraeth Cymru.

Gweithiodd Michelle gyda Rob i wneud y canlynol:




Casglu gwybodaeth a chyflwyno cais i fod yn
gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2.
Diweddaru polisïau cyflogaeth, gan gynnwys
cydraddoldeb ac amrywiaeth.
Ei gysylltu â sefydliadau partner i ddarparu
cyfleoedd cyllido.
Egluro darpariaeth Mynediad i Waith a sut i
wneud cais amdani.

Dyma lun o Rob Thomas yng nghanolfan darparu
bwyd anifeiliaid anwes a chymunedol Cariad Pet
Therapy. Saif yr adeilad yn Hwlffordd, lle maent yn
dosbarthu a chasglu o dair sir Hywel Dda, gan
gynnwys Sir Benfro.

GWNEUD, TYFU &
BWYTA MAENORDY
SCOLTON
Oddi wrth Nigel Bevans
Mae'r 'Siop Fferm' wedi parhau i fod ar gau yn sgil
y cyfyngiadau symud presennol a bydd yn parhau i
fod ar gau wrth iddi gael ei hailaddurno. Daw yn ôl
fel cyfleuster gwahanol a bydd mwy o fanylion i
ddod yn fuan …
Mae'r Siop Fferm 'newydd', a saif yn agos, wrth
fynedfa'r 'Pentref Stêm', yn dal i gael ei adeiladu
gyda Dai Brock a'i dîm yn gwneud gwaith rhagorol
yn ei pharatoi ar gyfer agoriad arfaethedig yn ystod
mis Mai, os bydd popeth yn mynd yn dda. Bydd y
siop yn gwerthu nwyddau, hen ffefrynnau a rhai
cynhyrchion newydd a wnaed gan ein staff hyfforddi
talentog a'n tîm crefftau yn Niwydiannau Norman.
Bydd y siop hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol,
diodydd poeth a byrbrydau i fynd. Bydd opsiwn
hefyd i logi beicio yma yn ogystal â phrynu'ch
tocynnau i’r maes gweithgaredd dan do i blant.
Bydd yr holl amseroedd cyffrous a dyddiadau agor
swyddogol yn dod yn fuan …
____________________________________________

DIWYDIANNAU NORMAN
– YM MAES CELF
A CHREFFT
Oddi wrth Lee Adams
Mae'r holl staff a delir yn gweithio'n galed gartref o
dan gymorth cyson gan Sue, sy'n gweithio'n galed
iawn i gadw pawb yn brysur ac yn gynhyrchiol.
Gobeithio y gall pawb fynychu Diwydiannau
Norman cyn gynted ag y bydd pethau'n dechrau
cael eu llacio. Cynhelir cyfarfodydd bellach i drafod
i ba gyfeiriad y bydd y gweithdy crefft yn mynd eleni,
gan gynnwys pa gynhyrchion newydd y gellid eu
lansio ac unrhyw ddatblygiadau yn y tymhorau i
ddod. Croesawir unrhyw syniadau ar gyfer
cynhyrchion newydd posib.

Oddi wrth Gill
Nunnery
Yn Gweithffyrdd, mae ein tîm o fentoriaid cyflogaeth
a swyddogion cysylltu â chyflogwyr wedi bod yn
brysur yn cefnogi ystod eang o unigolion i mewn i
fyd gwaith dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae
gennym nifer fawr o unigolion yn symud i fyd gwaith
mewn amrywiaeth o sectorau.
Yn ystod y cyfyngiadau symud diweddar, mae'r tîm
Gweithffyrdd wedi bod yn gweithio gartref a
chefnogi unigolion dros y ffôn a thrwy
fideogynadledda. Gobeithiwn, wrth i’r cyfyngiadau
symud gael eu llacio, y gallwn ddychwelyd i
gyfarfod wyneb yn wyneb mewn modd sy'n ddiogel
o safbwynt COVID-19.
Rydym wedi parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi
unigolion gyda hyfforddiant, profiad gwaith a
gwirfoddoli. Mae nifer o'n partneriaid yn gweithredu
o dan ganllawiau COVID-19 llym, gan sicrhau
diogelwch ein cyfranogwyr.
Er mwyn cefnogi'r cau lleol ym mhurfa Valero,
cynorthwyom sawl cyfranogwr i ennill neu
ddiweddaru ei hyfforddiant – megis y cerdyn
CCNSG – er mwyn iddynt ddod o hyd i waith yn
lleol. Yn ogystal, darparom lawer o gymorth i
unigolion gyda chyfarpar diogelu personol i sicrhau
eu diogelwch yn y gweithle. Roedd hyn yn hynod o
bwysig, nid yn unig ar gyfer iechyd a diogelwch
safonol, ond hefyd o ran glynu at reoliadau COVID19.
Wrth edrych ymlaen, rydym yn llawn cyffro i fod yn
symud i'n swyddfa newydd, wedi'i lleoli ar Lan-yrafon yn Hwlffordd, dros yr ychydig fisoedd nesaf.
Bydd y lle newydd hwn yn ein galluogi i weithio'n
hyblyg a darparu lle croesawgar, nid yn unig i gwrdd
â'r bobl yr ydym yn eu cefnogi, ond hefyd i ni
weithio'n agosach gyda phartneriaid eraill hefyd.
Os hoffech gael cymorth gyda dod o hyd i waith,
cyrchu hyfforddiant neu wirfoddoli, cysylltwch â ni.
E-bost: employability@pembrokeshire.gov.uk neu
ffoniwch 01437 776609

Paul Satori ac rydym yn falch iawn o'r ymroddiad a'r
ymdrech y mae pawb yn parhau i'w rhoi.

Oddi wrth Hayley Aspinall
Helô bawb. Mae Profiad am Ddiwydiant yn mynd yn
dda gyda llawer o atgyfeiriadau a chydberthynas
gwaith gwych gyda thîm 'Kickstart' y Ganolfan Byd
Gwaith. Hyd yn hyn, rydym wedi bod yn
llwyddiannus wrth gefnogi tri dyn ifanc i ddod o hyd
i waith trwy gynllun Kickstart.
Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda
Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
er mwyn creu pecyn cymorth i wirfoddolwyr a fydd
yn helpu sefydliadau i ddeall yr hyn y gall
gwirfoddolwyr ei gyfrannu, ac y gallant gael eu
cefnogi i wneud hyn gan weithiwr cymorth yn dod â
nhw, neu a fydd yn cefnogi'r sefydliad i ddarparu
lleoliadau gwirfoddoli.
Os ydych yn ymwybodol o unrhyw un a allai elwa ar
ein prosiect o safbwynt hyfforddiant, gwirfoddoli,
profiad gwaith ac ysgrifennu CV, ac maent rhwng
16 a 24 oed, cysylltwch â Hayley ar 07824522471.

DIWYDIANNAU NORMAN
HYFFORDDIANT
Oddi wrth Lee Adams
Mae'r hyfforddiant yn Niwydiannau Norman yn
parhau i fod wedi'i atal, fel oedd yn ein diweddariad
cylchlythyr diwethaf, a dim ond staff a delir sy'n
parhau i weithio yn yr adeiladau ar hyn o bryd.
Mae staff a delir yn parhau i weithio mewn amodau
diogel, gan gydymffurfio â'r mesurau COVID-19 yr
ydym wedi'u rhoi ar waith. Maent wedi bod yn
gweithio'n galed iawn ar y gwaith o wella eitemau o

Mae addysgu Mathemateg a Saesneg yn parhau
ar-lein ac yn gweithio'n dda, gyda chyfranogwyr yn
parhau i gyflawni canlyniadau. Mae llyfrau gwaith
wedi'u cymeradwyo a, gyda phroses sicrhau
ansawdd mewnol newydd ar waith, gallwn bellach
ddechrau cynllunio camau gweithredu ar gyfer pan
fyddwn ar agor unwaith eto.
Gobeithio, wrth i gyfyngiadau gael eu llacio, y
gallwn barhau gyda'r gwaith o ddatblygu ein
systemau dan reolaeth cyfrifiadur a sut y gallwn
gysylltu’r gwaith hwn â gweddill Diwydiannau
Norman. Mae gennym ychwanegiad newydd i
weithio ochr yn ochr â'r systemau dan reolaeth
cyfrifiadur: argraffydd 3D. Mae ychwanegiad
cyffrous arall yn dod yn fuan – rhagor o fanylion yn
y cylchlythyr nesaf!

PROSIECT PREN 2 A GWAITH CYNNAL
A CHADW AR DIR SCOLTON
Oddi wrth Dai Brock
Mae'r gwaith dros y misoedd diwethaf ym Mharc
Maenordy Scolton wedi bod yn brysur iawn
oherwydd y gwaith o adeiladu'r Siop Fferm newydd
a fydd yn ffurfio rhan o "Bentref Scolton" newydd.
Rydym wedi mynd o dir gwag i siop orffenedig bron
yn y tri mis diwethaf.
Mae'r cyfranogwyr wedi dysgu sgiliau newydd
mewn gwaith adeiladu cyffredinol ac yn gweithio'n
dda iawn fel tîm. Mae'r tîm wedi gweithio'n
eithriadol o galed dros y misoedd mewn rhai
amodau anodd iawn ac rwyf eisiau dweud diolch i
bob un ohonynt. Maent wedi mynd yr ail filltir i
gwblhau'r gwaith mewn cyfnod mor fyr o amser.
Mae agor y caban signalau a phlatfform wedi cael
ei ohirio eto o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud
presennol yn sgil COVID-19. Mae bellach wedi'i
drefnu ar gyfer diwedd mis Mehefin.
Ar y felin lifio, rydym wedi cwblhau gwaith clirio'r tir
ac mae'r safle yn barod i ddechrau gweithio arno.

Bydd prosesu pren yn dechrau'n fuan iawn. Bydd
hyn yn creu rhai cyfleoedd newydd cyffrous iawn i
bobl ddysgu sgiliau newydd.
Rydym wedi parhau gyda'n gwaith cynnal a chadw’r
tiroedd. Mae Mark Thomas o Barc Maenordy
Scolton yn fodlon iawn ar y gwaith mae'r tîm wedi'i
gyflawni ar yr ardal chwarae newydd yn y coed.
Dywedodd na allent fod wedi cwblhau’r newidiadau
a’r gwaith adeiladu heb y gwaith a wnaed gan y tîm
cynnal a chadw’r tiroedd.

Diolch arbennig gan y
rheolwr, Karen Davies
(o fideo a roddwyd ar
Facebook 31/03/21:
https://www.facebook.com/10
0034312031407/videos/47898
6799921717/ )

Helô bawb.
Roeddwn eisiau diolch yn gyhoeddus i'r holl staff a
gwirfoddolwyr yn Niwydiannau Norman ac yng
Nghyflogadwyedd Sir Benfro. Rydych oll wedi
gweithio yn anhygoel o galed eleni ac roeddwn
eisiau diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus i
bawb rydym yn gweithio gyda nhw.
Eleni rydym wedi lansio neu ymestyn nifer o
raglenni a, heb eithriad, mae pawb wedi gweithio
gydag ymrwymiad ac angerdd i gwblhau’r gwaith
hwnnw. Rwy'n gwybod ein bod wedi bod yn
gweithio o fewn cyfyngiadau COVID-19 ac mae
hynny wedi'i gwneud yn anoddach, ond rydych oll
wedi addasu, datblygu a chyflawni mewn ffordd na
fyddwn byth wedi meddwl y byddai ei hangen, felly
da iawn.
Rydym wedi lansio Cylch Sir Benfro. Mae wedi bod
yn ras wyllt ers tri mis i greu rhwydwaith rhannu,
atgyweirio ac ymestyn gyda 15 o bartneriaid.
Rwyf wedi rhyfeddu ac mor falch o'r gwaith mae
pawb wedi ei wneud. Mae'n anhygoel i feddwl inni
gael syniad dros dri mis yn ôl, ac erbyn hyn ein bod
yn barod i gyflawni'r gwaith hwnnw mewn cyfnod
mor fyr.

Rwyf eisiau dweud diolch yn fawr iawn i bawb sydd
wedi fy nghefnogi gyda hyn. Nid wyf am eich enwi i
gyd gan fy mod yn siŵr o anghofio rhywun, ond
rydych chi'n gwybod pwy ydych chi. Rwyf hefyd am
roi diolch i’r holl sefydliadau allanol sydd wedi
cydweithio â ni ar hwn. Ni allem fod wedi gwneud
hynny hebddoch chi.
Rwy'n gwybod fy mod yn gofyn llawer gan bawb –
mae gen i syniad, rydych chi i gyd yn meddwl mod
i'n drysu. Ond rydym yn dal i roi cynnig arno beth
bynnag, a gobeithio y bydd yn gweithio. Mae hwn
yn sicr wedi bod yn un o'r prosiectau hynny. Er
hynny, gobeithio eich bod chi i gyd yn cytuno bod y
canlyniad yn rhywbeth i fod yn falch iawn ohono ac
i gyffroi amdano. Meddyliwch am yr holl gyfleoedd
ychwanegol y gallwn ni eu cynnig bellach.
Nid yw'r gwaith caled drosodd: rydym wedi sefydlu
popeth, ond nawr mae'n rhaid i ni ei gyflawni.Felly,
nid wyf yn diolch yn unig am yr holl waith caled hyd
at hyn, ond rwy'n diolch am yr holl waith caled sydd
dal i ddod. Pan fyddwn yn edrych yn ôl mewn
ychydig fisoedd, ar ôl i ni ailagor ein gwasanaethau,
rwy'n siŵr y byddwn ni oll yn falch o’r hyn rydym
wedi’i gyflawni.
Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol
heddiw i weld popeth sydd i ddod, ac rwy'n edrych
ymlaen at eich gweld chi i gyd yn fuan.

Dyma ambell i stori newyddion da gan y tîm
Gweithffyrdd!

________________________________________
Stori Newyddion Da: Donna
Pan ddaeth Donna i'r prosiect
Gweithffyrdd i ddechrau, roedd wedi
bod allan o'r gweithle am 15 mlynedd
yn magu ei theulu. Cyn hyn yn ei bywyd
proffesiynol, roedd wedi gweithio ar gyfer
sefydliadau mawr ac wir wedi mwynhau edrych ar
systemau gweithredol a gweinyddol a datrys sut y
gellid eu gwella a'u symleiddio. Roedd Donna hefyd
wedi cael rhai problemau gyda'i hiechyd ac roedd
hyn wedi cael effaith ar ei hyder ac roedd hefyd yn
meddwl a oedd ganddi'r dygnwch i fynd yn ôl i'r

gweithle. Roedd Donna yn teimlo bod angen iddi
wella ei sgiliau TG os oedd hi byth am fynd yn ôl i'r
rôl roedd hi wrth ei bodd â hi. Drwy Sir Benfro yn
Dysgu, cofrestrodd ar y cwrs ECDL ac ymrwymo ei
hun yn llwyr i adfer ei hen sgiliau ac ennill rhai
newydd. Wrth wneud hyn, enillodd gyfle am waith â
thâl gyda Gweithffyrdd+, yn gweithio oriau rhanamser fel cynorthwyydd gweinyddu dan gymorth, a
gwnaeth
hynny
wyrthiau i'w hyder.
Mae lefelau hyder
Donna wedi cynyddu
gymaint. Profodd ei
lefelau dygnwch yn raddol iawn drwy gynyddu'r oriau
roedd hi'n eu gweithio ac mae hyn, wedi'i gyfuno â'i
hyfforddiant/astudio ac ymrwymiadau teuluol, wir wedi
dangos iddi beth mae hi'n gallu ei wneud. Mae wedi
cryfhau, wedi dod yn fwy gwydn, ac mae ei gwybodaeth
am weithdrefnau'r swyddfa wedi datblygu'n sydyn iawn.
Mae'n dangos gymaint o ymrwymiad i ddod o hyd i sut
mae pethau'n cael eu gwneud ac mae ei sylw at fanylder
yn anhygoel.
Dywedodd Donna:

Mae'r cymorth ac arweiniad a
oedd ar gael i mi drwy fentoriaid
Gweithffyrdd+ wedi bod yn
amhrisiadwy. Cefais yr hyder i
wneud hyfforddiant a diweddaru
fy sgiliau ac i gynnig fy hun ar
gyfer cyfle seiliedig yn y gwaith.
Rwyf bellach yn rhan o dîm lle
mae fy sgiliau yn helpu i gefnogi
eraill, sy'n gwneud i mi deimlo fel
fy mod wastad yn cyflawni ac yn
gwneud gwahaniaeth.
Dyma sydd gan ei chyflogwr i ddweud:-

Mae Donna wedi
ymgartrefu mor dda –
mae pawb yn teimlo fel
ei bod wastad wedi bod
yma. Mae'n llygedyn o
heulwen yn y swyddfa.

________________________________________
Stori Newyddion Da: Essya
Cysylltodd Essya â Gweithffyrdd+ gan
ei bod eisiau dechrau gweithio'n ôl yn y
diwydiant diogelwch, ond roedd ei
thrwydded gan Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA)
wedi dod i ben. Roedd Essya yn dysgu sut i yrru ac felly
yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Roedd gan
Essya hefyd gyfrifoldebau gofal plant i'w rheoli.
Cychwynnodd weithio
gyda'i
mentor,
a
ddywedodd wrthi sut y
gallem ei helpu i
gyflawni
ei
nodau
gwaith.

Gwnaeth
mentor
Essya ei chefnogi
gyda cheisiadau am
swyddi
ac
yna
gwnaeth atgyfeiriad
am gymorth gan un o
swyddogion cyswllt
cyflogaeth y tîm. Ar ôl
cyfarfod ar-lein drwy
WhatsApp, gwnaeth y swyddog cyswllt cyflogaeth
gychwyn gweithio ar CV a dogfennau cais a oedd
yn amlygu'r sgiliau roedd y sector diogelwch yn
chwilio amdanynt. Roedd ei swyddog cyswllt
cyflogaeth hefyd yn ymchwilio i gyflogwyr posibl a
fyddai'n ystyried Essya ar gyfer eu swyddi gwag yn
seiliedig ar ei sgiliau a'i phrofiad.
Gwnaed cyswllt â
chynghorydd
cyflogwyr lleol o’r
Adran Gwaith a
Phensiynau,
a
awgrymodd
Total
Security
Services,
felly gwnaeth ei
swyddog cyswllt cyflogaeth penodedig gysylltu â'r
rheolwr ac anfon CV Essya ato. Arweiniodd hyn at
gyfweliad y diwrnod canlynol. Gweithiodd y tîm
Gweithffyrdd+ gyda'i gilydd wedyn i baratoi Essya
ar gyfer ei chyfweliad.

Yn ei chyfweliad, gwnaeth Essya argraff dda a
chafodd gynnig gwaith amser llawn, yn cychwyn yr
wythnos ganlynol. Gwnaeth y cyflogwr hyd yn oed
drefnu iddi adnewyddu ei thrwydded SIA.
Mae'r sector gwaith diogelwch wedi newid o
ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Roedd
swyddi oedd Essya wedi cael yn flaenorol ddim ar
gael bellach. Yn ogystal, roedd yn bwysig fod Essya
yn dod o hyd i waith yn lleol, gydag oriau addas i
deuluoedd, gan ei bod yn dibynnu ar drafnidiaeth
gyhoeddus.
Dyma sydd gan Essya i ddweud am y cymorth a
dderbyniwyd:-

Ers dod yn ymgeisydd yn
Gweithffyrdd+, rwyf wedi ennill
sgiliau i fy ngalluogi i ddod o hyd
i waith. Mae'r tîm yno wedi fy
nghefnogi'n llawn, hyd yn oed
drwy gydol y cyfyngiadau symud.
Rwy'n hynod ddiolchgar am y
cyfle am gyflogaeth mewn
diogelwch, sef fy nod o'r
cychwyn.
Mae'r rheolwr ardal ar gyfer Total Security Services
yn gadarnhaol am ddyfodol Essya gyda'r cwmni, yn
dweud ei fod yn …

falch o groesawu ein
swyddog newydd i TSS.
Rwy'n siŵr gyda'i
phersonoliaeth y bydd
yn ased i'r cwmni.
________________________________________
Stori Newyddion Da: Michael
Daeth Michael at Weithffyrdd yn
ansicr o ba lwybr oedd am ei ddilyn ar
ôl bod heb waith am fwy na deng
mlynedd. Roedd ganddo orbryder, straen, a
phroblem gyda'i gefn, a oedd yn golygu am amser

hir nad oedd yn gallu chwilio am waith, a gwnaeth
hyn achosi bwlch hir mewn cyflogaeth. Ar ôl
gwneud rhywfaint o waith gwirfoddol yn
Niwydiannau Norman am ychydig, cafodd yr hyder
a'r hwb i gychwyn chwilio am waith unwaith eto, ac
yn ystod y cyfyngiadau symud, mynychodd
gyfweliad ar gyfer siop fferm Maenordy Scolton, a
chychwynnodd gyfle
gwaith â thâl am 16
wythnos.
Er bod hwn eto yn
amgylchedd
nad
oedd y cyfranogwr
yn gyfarwydd ag ef,
buddsoddodd ei amser i ddysgu am y cynnyrch, y
ffordd roedd y siop yn cael ei rhedeg, a sut i ddelio'n
effeithiol â chwsmeriaid a oedd yn ymweld â'r siop,
ac ymhen ychydig gwnaeth gychwyn goruchwylio
pobl eraill oedd yn gweithio yn y siop hyd yn oed.
Yn ystod ei gyfnod gyda'r prosiect, gwnaeth hefyd
gwblhau cwrs hylendid bwyd Lefel 2, sydd wedi ei
gynorthwyo yn ei rôl. Ar ôl gorffen ei gyfle gwaith â
thâl, symudodd Michael yn ôl at gyflogaeth ac mae
wir yn mwynhau a ffynnu yn ei rôl. Mae ei agwedd
gyfeillgar a sgiliau manwerthu a gwasanaeth
cwsmeriaid da yn boblogaidd gyda'r tîm a'r
cwsmeriaid ill dau.
Dywedodd Michael:

Roeddwn fwy neu lai wedi colli
gobaith y byddwn byth yn dod o hyd i
gyflogaeth eto, a hoffwn ddiolch i
P.Dock JCP, Paul, Yasmin a Marty
am roi'r hyder i mi fynd amdani. Rwyf
bellach yn gweithio o dan do ac yn yr
awyr agored mewn parc gwledig
bendigedig, pan oeddwn ynghynt
wedi dychmygu y byddwn yn
gweithio mewn swyddfa fach neu'n
gwneud rhywbeth eithriadol o ddiflas
am weddill fy mywyd. Gorau oll, rwyf
bellach yn cael helpu pobl eraill sy'n
cael trafferth wrth ddod o hyd i waith,
gan eu helpu i'w hyfforddi mewn
sgiliau newydd, ac yn annog ac
ysbrydoli eraill. Gwnaeth y sgiliau a
enillais a’r cymhelliant a dderbyniais

fy hybu hefyd i gychwyn hobi newydd
yn saernïo ac atgyweirio gemwaith,
rhywbeth na fyddwn byth wedi
breuddwydio gwneud heb yr
hyfforddiant ac ysbrydoliaeth a
dderbyniais ar y daith hon. Rwyf
nawr yn ystyried fy hun yn lwcus ac
yn ddiolchgar iawn am gael swydd
'berffaith' a byddaf wastad yn hapus i
argymell Gweithffyrdd+ i unrhyw un
sy'n gweld eu hunain mewn sefyllfa
debyg i f'un i.
Meddai ei gyflogwr:Ar ôl cwblhau ei gyfle gwaith â thâl yn
llwyddiannus, cafodd Michael ei gyflogi
i weithio yn y siop ar benwythnosau.
Mae wedi bod yn ddiwyd, dibynadwy a
chydwybodol iawn. Yn ystod y cyfnod
atal byr a'r cyfyngiadau symud, mae
wedi bod yn hyblyg yn ei ddulliau, gan
gynnwys cynnal atgyweiriadau ac ailfasnachu yr ardaloedd manwerthu, yn
ogystal â gweithio ar ystâd gyffredinol
Maenordy Scolton. Mae ei agwedd
gyfeillgar a sgiliau manwerthu a
gwasanaeth cwsmeriaid da yn
boblogaidd gyda'r tîm a'r cwsmeriaid ill
dau. Rhywbeth sy'n arbennig o
ddymunol yw ei weld yn tyfu mewn
hyder, yn gwneud awgrymiadau ar
gyfer gwelliannau i brofiad y cwsmer, a’i
ymagwedd ragweithiol at hyfforddiant
a’i ddatblygiad personol.

