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Rydym yn cynnig ystod eang o 
gymorth i ysgolion fel eich ysgol chi,  
y gallwch eu defnyddio i helpu eich 
disgyblion i gyflawni eu nodau a dod 
o hyd i’r llwybr gyrfa cywir. Fel athro/
athrawes, gall helpu eich disgyblion i 
ddod o hyd i’w llwybr i lwyddiant roi 
ymdeimlad gwych o gyflawni i chi.

Hoffem gyflwyno ein Gwasanaethau 
i Ysgolion i chi.  Rydym yma i weithio 
gyda chi a’ch disgyblion i’w helpu i 
wneud penderfyniadau deallus am eu 
haddysg a’u dewisiadau gyrfa ar ôl 
iddynt adael eich ysgol.

Gallwn eich helpu chi i helpu eich 
disgyblion mewn sawl ffordd, gan 
gynnwys archwilio eu dewisiadau gyrfa, 
rhoi cymorth iddynt gyda’u dysgu, neu 
eu helpu i ddarganfod rhagor am yr 
hyn mae’r coleg yn gallu ei gynnig.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n 
agos gyda chi, i sicrhau bod gan eich 
disgyblion ddyfodol llwyddiannus.

Anfonwch e-bost at 
servicesforschools@cambria.ac.uk os 
hoffech gael rhagor o wybodaeth.

CROESO

CLUDIANT AM DDIM* I FYFYRWYR LLAWN AMSER 16-18 OED 
EWCH I WWW.CAMBRIA.AC.UK *os ydych yn gymwys



Gwybodaeth, Cyngor ac 
Arweiniad 
Fel hwb gwybodaeth, gallwn eich cyfeirio 
chi at dimau arbenigol yn y Coleg a’r tu 
allan i’r Coleg. Rydym yn cysylltu â phob 
adran i sicrhau eich bod yn cael y cymorth 
gorau posib yn ystod eich amser yma.

Cludiant
Rydym yn darparu rhwydwaith o fysiau 
i gludo ein myfyrwyr llawn amser at ein 
chwe safle bob dydd. Mae pob bws yn 
mynd â myfyrwyr i safleoedd y coleg neu’n 
agos atynt. Os ydych yn teithio mewn car, 
cewch barcio am ddim yn y rhan fwyaf 
o’n safleoedd. Mae rheseli ar gael i chi 
gadw eich beic hefyd. Efallai y byddwch 
yn gymwys i gael teithio am ddim. 

transport@cambria.ac.uk

Gofal Plant
Fel myfyriwr yn Cambria, fe allech fod 
yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag 
at gost gofal plant, os oes gennych blant 
cyn oed ysgol. Mae’r Feithrinfa Toybox ar 
safle Glannau Dyfrdwy ar gyfer plant o 12 
wythnos hyd at 5 mlwydd oed. Mae’r
feithrinfa llawn offer yn cynnwys 
cyfleusterau rhagorol a staff cymwys, 
profiadol, i sicrhau bod plant yn cael y 
dechrau gorau posibl.

studentservices@cambria.ac.uk

Cymorth Ariannol
Bydd ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn 
gallu eich helpu gyda chymorth ariannol 
yn y coleg. Os ydych chi’n fyfyriwr 
llawn amser 16-18 oed ac yn byw yng 
Nghymru, efallai y byddwch yn gymwys 
i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg 
(EMA). Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, 
efallai byddwch yn gymwys i gael Grant 
Oedolion sy’n Dysgu Llywodraeth Cymru.
Efallai byddwch hefyd yn gymwys ar 
gyfer y Gronfa Ariannol wrth Gefn (FCF).

studentservices@cambria.ac.uk

Cyngor ac Arweiniad am 
Yrfaoedd
Mae ein cynghorwyr proffesiynol yn 
darparu cymorth i ddarpar fyfyrwyr gyda 
dewis y cwrs cywir yn ogystal â rhoi 
cyngor ac arweiniad unwaith y byddwch 
yn fyfyriwr yn Cambria. Gan ddefnyddio 
gwybodaeth a thueddiadau diweddar y 
farchnad lafur, gallant eich helpu i chwilio 
am yrfaoedd ym mhob sector swyddi.

Gwneud cais i’r brifysgol? Gall ein 
Cynghorwyr Gyrfa eich helpu chi i 
archwilio darpar brifysgolion a’ch 
cynorthwyo chi gyda’ch cais UCAS.

careers@cambria.ac.uk
ucasapps@cambria.ac.uk

CYMORTH, 
GWYBODAETH AC 
ARWEINIAD 
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Brecwast Iach am Ddim
Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle 
Cambria hawl i gasglu brecwast iach 
AM DDIM o unrhyw un o leoliadau bwyd 
y Coleg, 8am - 9.15am ar ddydd Llun i 
ddydd Gwener. 

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cerdyn 
adnabod y Coleg dilys a gwisgo eu 
cordyn gwddf y Coleg.

Diogelu
Mae Cambria wedi ymrwymo i’ch 
diogelwch chi yn y coleg, a thu allan iddo, 
tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni. Mae 
gennym dîm pwrpasol ar gyfer diogelu
o fewn y Gwasanaethau Myfyrwyr i’ch 
helpu a’ch cynorthwyo chi.

safeguarding@cambria.ac.uk

Caplaniaeth
Mae’r Caplaniaid yma i bawb: i bobl o bob 
ffydd, ac i bobl heb ffydd. Rydym yma 
os ydych eisiau rhywun i siarad â nhw am 
ba reswm bynnag, i wrando arnoch chi 
ac i’ch cefnogi. Mae gennym ni leoedd lle 
gallwch weddïo ac adfyfyrio hefyd.

chaplaincy@cambria.ac.uk

Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc 
Mae’r Coleg yn llwyr ymwybodol o’r 
heriau y mae gofalwyr a gofalwyr ifanc 
yn eu hwynebu, ac mae wedi ymrwymo 
i wella eich profiadau a’ch cyfleoedd 
fel myfyriwr Cambria. Am ragor o 
wybodaeth, cysylltwch â’r Arweinydd 
Gofalwyr: greg.otto@cambria.ac.uk

Sesiynau Gwytnwch a 
Chwnsela
Mae ein Hanogwyr Gwytnwch yn helpu 
dysgwyr i adnabod a goresgyn rhwystrau 
i ddysgu. Maent naill ai yn cynnig sesiynau 
un i un wedi’u teilwra, neu sesiynau grŵp, i 
helpu archwilio strategaethau a thechnegau 
sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu 
gwytnwch a chael profiad cadarnhaol a 
boddhaus yn y coleg. Gallant eich cyfeirio at 
wasanaethau cymorth eraill, gan gynnwys 
cwnselwyr.

Anogwyr Cynnydd
Mae eich cefnogi chi yn un o’n prif 
flaenoriaethau. Dyma pam, o’r eiliad rydych 
yn ymuno â Choleg Cambria, byddwch yn 
cael cefnogaeth wedi’i deilwra gan eich 
Anogwr Cynnydd yn rheolaidd. 

Mae eich Anogwr Cynnydd yn gysylltiedig 
â’ch maes pwnc felly byddant yn bwynt 
cyswllt gwych ac yn ffynhonnell cymorth i 
chi o’r diwrnod cyntaf!

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn
sesiynau grŵp sydd wedi’u dylunio i 
ddatblygu ymwybyddiaeth ar draws ystod 
o bynciau allweddol, gan ddilyn y rhaglen 
MADE (Cynyddu Cyflawniad a
Datblygu Pawb), i ddatblygu eich sgiliau y tu 
hwnt i’ch cymhwyster yng Ngholeg Cambria. 

Bydd eich Anogwr Cynnydd yn rhoi cymorth 
1 i 1 i chi, i sicrhau eich bod yn teimlo’n 
hyderus, yn cael gofal ac yn teimlo’n llawn 
cymhelliant i lwyddo. Byddant yn eich 
cynorthwyo i feithrin annibyniaeth gan 
hyrwyddo iechyd corfforol da. Yn ogystal â 
chyfarfodydd 1 i 1 gyda’ch anogwr, byddant 
yn monitro eich cynnydd yn ofalus i ddeall 
beth yw’r ffordd orau i’ch helpu chi yn ystod 
eich cyfnod gyda ni.

Bydd eich Anogwr Cynnydd yn eich helpu 
i ymgartrefu yn y coleg, yn eich arwain chi 
trwy’r cwrs a bywyd ehangach y coleg, 
yn cynnig cymorth trwy gyfnodau anodd, 
yn monitro cynnydd yn ofalus, yn eich 
cynorthwyo chi i baratoi ar gyfer cam nesaf 
eich gyrfa ac yn dathlu llwyddiannau wrth 
gwrs!

Cewch ddewis un 
o’r canlynol:
 darn o dost
 ffrwyth

Ychwanegwch 
ddiod:
 te
 coffi
 potel o ddŵr
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Cymorth Iechyd Meddwl a 
Llesiant 
Rydym yn ymwybodol bod iechyd 
meddwl a llesiant yn gallu cael effaith 
sylweddol ar eich profiad yn y coleg. 
Mae’r Tîm Iechyd Meddwl a Llesiant yn 
angerddol am ddarparu’r cymorth a’r 
adnoddau gorau sy’n hyrwyddo eich 
llesiant ac iechyd meddwl da.

Rydym yn darparu: 
 Hybiau llesiant a hybiau gwib - mannau 

 diogel a thawel i chi ymlacio a 
 chymryd rhan mewn gweithgareddau 
 meddwlgarwch
 Gweithgareddau Iechyd meddwl a 

 llesiant yn ystod y flwyddyn 
 Cymorth gan staff pwrpasol sy’n 

 ymwybodol o drawma a llesiant ar 
 draws holl safleoedd y coleg
 Sesiynau a chymorth iechyd meddwl a 

 llesiant 1:1, wedi’u teilwra i fodloni eich 
 anghenion 
 Cymorth i oresgyn goresgyn 

 gorbryder ynghylch cymdeithasu, 
 cyrchu’r coleg neu deithio i’r coleg
 Cynlluniau a strategaethau cymorth 

 cynhwysol i’ch helpu chi i lwyddo
 Atgyfeiriadau, cyfeirio cymdeithasol a 

 gweithio amlasiantaethol.

wellbeing@cambria.ac.uk

Cefnogaeth Tiwtor Arbenigol
 Sgrinio 1:1 i ddatblygu eich 

 dealltwriaeth o’ch cryfderau eich hun 
 a’ch heriau posibl
 Datblygu strategaeth a chefnogaeth 

 barhaus ar gyfer dysgu
 Atgyfeiriadau mewnol ac allanol i 

 dimau cymorth eraill i gefnogi eich 
 anghenion
 Asesiadau gan gynnwys Lwfans 

 Myfyrwyr Anabl (DSA) lle bo’n 
 berthnasol
 Trefniadau Mynediad i Arholiadau
 Technoleg gynorthwyol gan gynnwys  

 meddalwedd a chaledwedd
 Sesiynau mewn grwpiau bychan

Cymorth Dysgu  

 Cymorth yn y dosbarth ar Lefel 1 a 
 Sylfaen
 Gofal personol a chymorth cyfathrebu 

 wedi’u teilwra
 Cymorth Awtistiaeth
 Addasiadau ac adnoddau
 Grwpiau cymorth wedi’u teilwra yn 

 ystod amser cinio
 Cymorth Unigol Penodol 

learning.support@cambria.ac.uk 

CYMORTH
DYSGU A 
CHYNHWYSIANT
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Mae Cambria wedi ymrwymo i gynhwysiant i’n holl dysgwyr. 



Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
Yn Cambria rydym wedi ymrwymo 
i hyrwyddo cydraddoldeb, dathlu 
amrywiaeth a chreu profiad dysgu cwbl 
gynhwysol.

Byddwn yn:
 Parchu a dathlu gwahanol gefndiroedd 

 a diwylliannau’r holl ddysgwyr, staff ac 
 ymwelwyr  
 Adlewyrchu’r cymunedau gwahanol 

 rydym yn eu gwasanaethu
 Peidio â goddef bwlio nac aflonyddu 
 Trin pob dysgwr a staff yn gyfartal ac 

 yn deg 
 Sicrhau bod gwasanaethau dysgu a  

 gwasanaethau’r coleg yn hygyrch i 
 bawb
 Herio rhagfarnau

Mae gan Cambria Gydlynydd 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth pwrpasol 
sydd yno i’ch cefnogi chi gyda holl 
faterion sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb 
gan gynnwys:

 Eiriolaeth a chymorth
 Cymorth wrth i chi symud i’r coleg
 Cyngor ac arweiniad 1:1 am 

 gydraddoldeb 
 Fforymau gyda chyfleoedd ymgyrchu
 Cyfleoedd i ddod yn Hyrwyddwr 

 Cydraddoldeb Dysgwyr

 Grwpiau a Chlybiau Cydraddoldeb 
 Myfyrwyr
 Codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar 

 draws holl safleoedd y coleg

equalityanddiversity@cambria.ac.uk
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Dysgu yn Gymraeg 

Os ydych chi wedi astudio 
trwy gyfrwng y Gymraeg 
neu’n ddwyieithog yn yr ysgol, 
gallwch chi barhau i wneud hynny yng 
Ngholeg Cambria. 

Gallwch chi wneud y canlynol yn 
Gymraeg:  
 Cyflwyno gwaith ysgrifenedig a 

 chael nodiadau dwyieithog
 Astudio cyrsiau neu fodiwlau 

 penodol
 Cwblhau profiad gwaith mewn ystod 

 o amgylcheddau lle mae’r Gymraeg 
 yn cael ei siarad
 Asesiadau, cyfweliadau mynediad, 

 tiwtorialau, mentora a chyfarfodydd 

Os nad oes gennych chi sgiliau 
Cymraeg neu os hoffech chi ddatblygu 
eich sgiliau, mae llu o gyfleoedd hefyd 
i chi wella a magu hyder i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn eich maes pwnc. 



Profiadau Dysgwyr 
Mae gweithgareddau cyfoethogi yn 
cynnig y cyfle perffaith i ddarganfod, 
deall a datblygu eich potensial, cynyddu 
eich sgiliau a’ch diddordebau, meithrin 
eich hyder a gwneud ffrindiau! Y ogystal 
byddant yn eich galluogi i ddefnyddio 
a chyflymu eich dysgu a fydd yn gwella 
eich cwrs dewisol.  

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth 
eang o glybiau a chymdeithasau ar 
draws y coleg, cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymunedol a 
gwirfoddoli, meithrin sgiliau arwain, 
datrys problemau, gwaith tîm a 
chyfathrebu.

Rhaglen Potensial Uwch 
Yn Cambria, rydym yn credu ynoch chi 
ac yn eich potensial anhygoel. Rydym 
yma i’ch ysbrydoli chi a’ch helpu i ganfod, 
archwilio ac i ddatblygu ymhellach. Felly 
p’un a yw eich doniau, eich diddordebau 
a’ch sgiliau yn y celfyddydau, TG, ieithoedd, 
chwaraeon, arwain, SEREN neu sgiliau 
galwedigaethol, rydym wrth law i’ch helpu i 
gydnabod eich potensial uwch a chyflawni 
rhagoriaeth a llwyddo. Mae gennym 
Gydlynydd Potensial Uwch sy’n gweithio 
gyda staff a myfyrwyr i’ch cynorthwyo 
chi ac ymestyn eich doniau a’ch medrau 
yn ystod eich amser yn Cambria.

Gweithgareddau Llesiant  
Bydd ein rhaglen Cambria Heini yn 
cynnig diwylliant o lesiant i chi lle mae 
pawb yn gallu mwynhau bod yn heini ar 
gyfer coleg, gwaith a bywyd.  Rydym yn 
sicrhau y byddwch yn gallu cyrchu ystod 
o chwaraeon a rhaglenni gweithgareddau 
heini. Mae ein myfyrwyr yn cael eu 
hannog i ddod yn fwy heini, o lefel 
dechreuwyr i lefel elît. 

Cynllun Dug Caeredin (DofE) 
Mae Cambria yn falch o fod yn un o’r 
darparwr mwyaf y Cynllun Dug Caeredin 
yn y sector Addysg Bellach. Rydym yn 
cynnig y wobr aur, arian ac efydd i’r holl 
fyfyrwyr sy’n 14-24 oed, gan gynnig y 
cyfle i ddatblygu  sgiliau gwerthfawr am 
oes a gweithio i gyflawni eich potensial.

Llais Myfyrwyr 
Cymerwch ran gyda Llais Myfyrwyr a 
gwnewch wahaniaeth yn y coleg!  Mae 
Llais Myfyrwyr yn eich galluogi i ddweud 
eich dweud a newid yr hyn sy’n digwydd 
yn y coleg.  Dewch yn Gynrychiolydd 
Dosbarth a mynd i gyfarfodydd Llais 
Myfyrwyr neu arwain/ymuno ag un o’n 
clybiau a chymdeithasau myfyrwyr i 
ennill sgiliau gwerthfawr a allai wella eich 
cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

PROFIADAU
DYSGWYR
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Mae cymaint o wahanol ffyrdd o fanteisio ar fywyd myfyrwyr a gwneud 
y gorau o’ch amser yn Cambria. Byddwch yn cael cyfleoedd i gyfarfod 
ffrindiau newydd, ymgymryd â gweithgareddau newydd, meithrin eich 
sgiliau ac ychwanegu gwerth at eich cwrs. Nid yn unig y byddant yn eich 
helpu gyda’ch iechyd a’ch llesiant ac yn edrych yn dda ar eich CV, ond 
byddant yn rhoi hwb i’ch hunanhyder a’ch sgiliau cyflogadwyedd hefyd.



Siop Swyddi 
Gall holl fyfyrwyr Cambria ddefnyddio 
Siop Swyddi Cambria, sydd â lleoliadau 
yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl a Ffordd y 
Bers. Mae Siop Swyddi hefyd yn cynnal 
digwyddiadau Siop Swyddi trwy gydol 
y flwyddyn ar bob safle. Gall y tîm Siop 
Swyddi helpu gyda chwilio am swyddi 
gan gynnwys prentisiaethau, eich CV, 
awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau, 
profiad gwaith a rhagor.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i 
www.cambria.ac.uk/job-shop  
neu ffoniwch 0300 30 30 006 (dewis 2) 

Cystadlaethau Sgiliau
Mae Coleg Cambria yn Ganolfan 
Ragoriaeth Worldskills ac yn arwain 
mewn cystadlaethau yng Nghymru 
a’r DU. Byddwch yn cael eich annog i 
gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau, 
gan eich galluogi chi i gystadlu yn erbyn 
eraill ac i arddangos eich doniau yn eich 
sgil dewisol. Mae hwn yn ffordd brofedig 
o wella eich dysgu, datblygu eich 
cyflogadwyedd a’ch sgiliau technegol 
a’ch hunanhyder.

Chwaraeon Elît 
Yn Cambria, rydym yn angerddol am 
ddarparu cyfleoedd i athletwyr elît i 
gynrychioli’r coleg ar lefel leol, ranbarthol 
a chenedlaethol.  Mae ein timau 
chwaraeon elît yn cynnwys athletwyr 
sy’n astudio ledled y coleg. Mae timau’n 
cystadlu yng Nghynghreiriau Cymdeithas 
y Colegau (AoC) a thwrnameintiau 
blynyddol Colegau Cymru. Mae cyfle 
hefyd i’n hathletwyr unigol gystadlu 
mewn digwyddiadau coleg cenedlaethol. 

Academi Rygbi  
Mae’r bartneriaeth Rygbi Gogledd Cymru 
(RGC), y bartneriaeth academi gyda RGC, 
Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru, 
yn sicrhau bod y rhaglen yn datblygu 

ac yn cyd-fynd â strwythur ac ethos 
‘Profiad Gêm’ RGC, sy’n anelu at feithrin y 
genhedlaeth nesaf o chwaraewyr ar gyfer 
y rhanbarth. Yn unigryw, mae’r cyfleoedd 
hyn yn agored i ddynion a menywod. 

Menter ac Entrepreneuriaeth
P’un a ydych chi eisiau bod yn rheolwr 
arnoch chi eich hun yn y dyfodol, 
archwilio i syniad busnes neu eisiau 
profi masnach rŵan, mae Coleg 
Cambria a Syniadau Mawr Cymru yma 
i’ch cefnogi chi! Mae clybiau menter a 
gweithgareddau sy’n cael eu llywio gan 
Bwyllgor Menter a arweinir gan fyfyrwyr. 
Yn ogystal â hynny mae ystod o heriau 
i chi gymryd rhan ynddynt i ddatblygu 
eich sgiliau entrepreneuriaeth.

Ysgoloriaethau Pêl-droed 
Partneriaeth Nomads Cei Connah  
Mae Coleg Cambria yn dechrau ar ei 
wythfed flwyddyn mewn partneriaeth â 
Chlwb Pêl-droed Nomads Cei Connah, 
sy’n un o’r timau gorau ym myd pêl-
droed Cymru. Mae myfyrwyr Glannau 
Dyfrdwy Cambria yn gymwys ar gyfer 
Ysgoloriaeth Bêl-droed Nomads Cei 
Connah.

Pêl-droed Merched
Mae gan yr RCF lwybr pêl-droed i 
ferched llwyddiannus sy’n gweithredu 
yng nghyfleuster gwych Parc Colliers 
FAW gyda grwpiau oedran o dan 8 oed, 
hyd at uwch dîm Merched AFC Wrecsam.  
Mae dod yn chwaraewr Merched AFC 
Wrecsam/RCF yn agored i bob myfyriwr 
benywaidd Coleg Cambria.

Partneriaeth Clwb Pêl-droed Wrecsam 
(WFC) 
Mae chwaraewyr llawn amser dan 19 
oed WFC yn mynychu Coleg Cambria i 
gwblhau eu hastudiaethau ochr yn ochr 
â’u hyfforddiant.  Maent yn chwarae 
yng Nghynghrair Ieuenctid dan 19 oed y 
Gynghrair Genedlaethol.
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Chweched Glannau Dyfrdwy yw ein 
canolfan chweched dosbarth gyda’r 
cyfleusterau diweddaraf yng Ngholeg 
Cambria Glannau Dyfrdwy.  Mae 
myfyrwyr pynciau Safon Uwch yn 
dysgu mewn cyfleusterau addysgu 
arbenigol sy’n llawn cyfarpar addysgu. 
Mae ein canolfan yn lle cyfeillgar 
a bywiog, gyda llyfrgell ragorol a 
chyfleusterau TG blaengar ardderchog 
sy’n cynorthwyo’r myfyrwyr i astudio 
ac i ymchwilio’n annibynnol.

Chweched Iâl yw ein canolfan 
chweched dosbarth sydd ag enw 
da ers cryn amser yng Ngholeg 
Cambria Iâl. Mae gennym labordai 
gwyddoniaeth llawn cyfarpar, 
theatr, ystafelloedd cyfrifiadurol a 
stiwdios celf gydag offer proffesiynol 
ynddynt i gyd. Anogir y myfyrwyr i 
ddefnyddio’r llyfrgell dull prifysgol 
tri llawr i ymgymryd ag astudiaethau 
preifat a thiwtorialau grŵp ac i gael 
cymorth i ddatblygu eu sgiliau.

Rydym yn falch o’n llwyddiant arwain 
y sector a’n henw da rhagorol am 
ysbrydoli myfyrwyr i lwyddo. 

Mynd Ymlaen i Brifysgol neu Lwybrau 
Eraill 

Mae gennym raglen gymorth helaeth 
a chysylltiadau da iawn gyda nifer o 
brifysgolion blaenllaw. Mae gan y ddau 
chweched dosbarth raglen o sgyrsiau 
ac ymweliadau sy’n cynnwys siaradwyr 
o nifer o brifysgolion gwahanol.  Caiff y 
myfyrwyr eu hannog i fynd i ddiwrnodau 
agored a digwyddiadau heriau.  Byddant 
yn cael cymorth llawn trwy gydol y 
broses ymgeisio am le mewn prifysgol 
hefyd.

Bydd y myfyrwyr nad ydynt yn dewis 
mynd ymlaen yn uniongyrchol i brifysgol, 
yn cael cymorth gyda’u ceisiadau i 
gyflogaeth uwch a phrentisiaethau uwch.

Rhaglen Potensial Uwch

Yn Cambria rydym yn credu ynoch chi 
ac yn eich potential gwych. Rydym yma 
i’ch ysbrydoli chi ac i’ch helpu i adnabod, 
archwilio a datblygu rhagor. Felly p’un 
a oes gennych chi dalent, diddordeb 
a sgiliau ym myd celfyddydau, TG, 
ieithoedd, chwaraeon, arwain, SEREN neu 
sgiliau galwedigaethol, rydym wrth law 
i’ch helpu i gydnabod eich potensial uwch 
a chyflawni rhagoriaeth a llwyddiant. 
Mae ein Cydlynydd Potensial Uwch yn 
gweithio gyda staff a myfyrwyr i gefnogi 
ac ymestyn eich doniau a’ch gallu yn 
ystod eich cyfnod yn Cambria. 

www.cambria.ac.uk | 01978 267047 | servicesforschools@cambria.ac.uk    
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MAE EIN CYRSIAU’N 
CYNNWYS: 
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Rhwydwaith Seren 
Mae Chweched Glannau Dyfrdwy a Chweched Iâl yn 
bartneriaid gweithgar y Rhwydwaith Seren llawn bri, 
sy’n cynorthwyo cyflawnwyr uchel i gyrraedd eu nodau 
symud ymlaen, trwy raglen reolaidd o weithgareddau 
uwch-gwricwlaidd.

Gellir astudio’r rhan fwyaf o’n cyrsiau yn Gymraeg. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

• Addysg Gorfforol
• Astudiaethau Busnes
• Astudiaethau Crefyddol
• Astudiaethau Cyfryngau
• Astudiaethau Ffilm
• Bioleg
• Celf a Dylunio
• Cemeg
• Cerddoriaeth
• Cyfrifiadureg
• Cymdeithaseg
• Cymraeg Ail Iaith
• Cymraeg Iaith Gyntaf
• Daearyddiaeth
• Dinasyddiaeth Glasurol

• Drama ac Astudiaethau Theatr
• Dylunio Cynnyrch
• Economeg
• Ffiseg
• Ffrangeg
• Hanes
• Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 
 Cyfun
• Iaith Saesneg
• Llenyddiaeth Saesneg
• Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
• Mathemateg
• Mathemateg Bellach
• Sbaeneg
• Seicoleg
• Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch
• Technolegau Digidol
• Y Gyfraith
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CYRSIAU 
GALWEDIGAETHOL 

Rydym yn cynnig cyrsiau 
galwedigaethol llawn amser, o 
lefel mynediad hyd at lefel 3 ar ein 
safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl, 
Llaneurgain, Ffordd y Bers a Llysfasi.

Mae ein cyrsiau galwedigaethol yn 
cynnwys:
• Adeiladu - Crefftau
• Adeiladu - Gwasanaethau Adeiladu
• Adeiladu - Technegol   
• Amaethyddiaeth
• Blodeuwriaeth
• Busnes Ffasiwn a Masnach   
• Busnes, Arwain a Menter    
• Celf a Dylunio
• Celfyddydau Perfformio
• Cerbydau Modur 
• Chwaraeon
• Cynhyrchu Cerddoriaeth
• Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
• Cynhyrchu Theatr Cefn Llwyfan
• E-Chwaraeon
• Gofal Anifeiliaid
• Gofal Plant ac Addysg
• Gosodiadau Trydan

• Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
• Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
• Gwneuthuro a Weldio
• Gwyddoniaeth Gymhwysol
• Harddwch, Sba a Therapïau Cyflenwol
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Lletygarwch ac Arlwyo
• Peirianneg Amaethyddol
• Peirianneg Sain
• Perfformio Cerddoriaeth
• Plymwaith
• Rheoli Coedwigaeth a Chefn Gwlad
• Sgiliau Byw’n Annibynnol
• Sgiliau Sylfaen
• Technolegau Digidol
• Teithio a Thwristiaeth
• Trin Gwallt

Mae pob dysgwr lefel 3 hefyd yn 
ymgymryd â’r Bagloriaeth Sgiliau 
Cymru Uwch, sy’n gymhwyster cyffrous 
sy’n cael annog annibyniaeth ac yn 
ychwanegu profiadau bywyd go iawn i’r 
cwricwlwm, gan alluogi myfyrwyr i feithrin 
diddordebau personol ychwanegol. Hefyd 
mae’n annog sgiliau y mae prifysgolion a 
chyflogwyr ledled y DU ym eu parchu’n 
fawr.

www.cambria.ac.uk | 01978 267047 | servicesforschools@cambria.ac.uk    
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Mae 
prentisiaethau yn 
ffordd wych i bobl 
ifanc ddechrau 
eu llwybrau gyrfa. Gallwn gynghori’ch 
disgyblion ynghylch prentisiaethau, 
i’w helpu i benderfynu ai dyna’r llwybr 
gorau iddyn nhw. Gallwn hyd yn oed eu 
helpu i ddod o hyd i swydd.

Rydym yn cydweithio’n agos â 
chyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau 
mewn ystod eang o feysydd - o 
Beirianneg a Blodeuwriaeth i Farchnata 
a TG.

Mae prentisiaethau ar gael ar 3 Lefel; 
Lefel 2 hyd at Lefel 4.

Bydd ein rhaglen Twf Swyddi Cymru+ 
yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau 
personol ac i oresgyn rhwystrau sy’n 
eich stopio rhag mynd i’r byd gwaith 
neu sicrhau cyflogaeth. Byddwn yn 
eich helpu i wella eich hyder, ennill 
cymwysterau, canolbwyntio ar ddod o 
hyd i yrfa sy’n addas i chi a gwella eich 
sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Byddwch yn mynd i leoliad gwaith mewn 
maes sydd o ddiddordeb i chi, a fydd yn 
eich helpu i ganfod eich llwybr gyrfa.

Byddwch yn cael cymorth drwy gydol 
eich amser ar y rhaglen gan dîm 
ymroddedig a chefnogol i’ch helpu i 
sicrhau dysgu pellach, cyflogaeth neu 
brentisiaeth.

Gallwn ymweld â’ch ysgol i drafod cyfleoedd prentisiaethau a Twf Swyddi Cymru+ 
a helpu eich disgyblion i ddod o hyd i swyddi.  Mae ein tîm yn fodlon cynghori 
disgyblion eich ysgol ar bob agwedd ar brentisiaethau a Twf Swyddi Cymru+.

Mae ein Siop Swyddi ar-lein yn rhestru pob swydd prentisiaeth - 
www.cambria.ac.uk/apprenticeships/job-shop

Sut allwn ni helpu?

www.cambria.ac.uk | 01978 267047 | servicesforschools@cambria.ac.uk    
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DIGWYDDIADAU 
AGORED
Tachwedd/Rhagfyr 2022
Dydd Mercher 9 Tachwedd - 5.30pm - 8.30pm: Glannau Dyfrdwy a Chweched 
Glannau Dyfrdwy
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd - 10am - 1pm: Llysfasi
Dydd Mercher 16 Tachwedd - 5.30pm - 8.30pm: Ffordd y Bers, Iâl a Chweched Iâl
Dydd Sadwrn 19 Tachwedd - 10am - 1pm: Llaneurgain

Digwyddiadau Agored Hygyrch:

Dydd Iau 17 Tachwedd - 5.30pm - 6.30pm: Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau 
Dyfrdwy
Dydd Iau 24 Tachwedd - 5.30pm - 6.30pm: Iâl a Chweched Iâl
Dydd Iau 1 Rhagfyr - 5.30-6.30pm: Llaneurgain

Mawrth 2023
Dydd Mercher 8 Mawrth - 5.30pm - 7.30pm: Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau 
Dyfrdwy
Dydd Sadwrn 11 Mawrth- 10am - 12pm: Llysfasi
Dydd Mercher 15 Mawrth - 5.30pm - 7.30pm: Ffordd y Bers, Iâl a Chweched Iâl
Dydd Sadwrn 18 Mawrth - 10am - 12pm: Llaneurgain

Digwyddiadau Agored Hygyrch:

Dydd Iau 16 Mawrth - 5.30pm - 6.30pm: Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau 
Dyfrdwy
Dydd Iau 23 Mawrth - 5.30pm - 6.30pm: Iâl a Chweched Iâl
Dydd Iau 30 Mawrth - 5.30-6.30pm: Llaneurgain
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Gallwn roi cyngor ac arweiniad i’ch 
disgyblion fel a ganlyn:

•  Dod i’ch nosweithiau rhieni 
•  Dod i’ch digwyddiadau gyrfaoedd 
•  Cynnal sgyrsiau croesawu a  
 theithiau o amgylch unrhyw un o’n  
 safleoedd 
•  Cynnal arddangosiadau  
 rhyngweithiol i’ch disgyblion i roi 
 profiad ymarferol iddynt yn y  
 pynciau mae ganddynt ddiddordeb  
 ynddynt 
•  Rhoi sgyrsiau i’ch disgyblion am y  
 coleg 

Mae ein sgyrsiau a theithiau yn ffordd 
wych i’ch disgyblion gael rhagor o 
wybodaeth am yr ystod o ddewisiadau 
sydd ar gael iddynt yn y coleg.  Gallwn 
drefnu digwyddiadau pwrpasol ar 
gyfer eich disgyblion. Anfonwch neges 
e-bost atom a byddwn yn gweithio 
gyda chi ar ddigwyddiadau arbenigol.

Anfonwch neges e-bost at: 
servicesforschools@cambria.ac.uk 
gyda manylion unrhyw ddigwyddiadau 
yr hoffech i ni ddod iddynt ac os 
hoffech gael rhagor o wybodaeth am 
ddod â’ch myfyrwyr i ymweld â’r coleg.

Mae ein Siop Swyddi ar-lein yn rhestru’r 
holl brentisiaethau sydd ar gael drwy 
Goleg Cambria. Bydd disgyblion 
yn gallu ei defnyddio’n rhwydd 
drwy fynd i: www.cambria.ac.uk/
apprenticeships/?lang=cy

EIN 
GWASANAETHAU I 
CHI 
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Mae ein meysydd cwricwlwm yn cynnig gwasanaethau ychwanegol i ysgolion hefyd:
• Sesiynau rhagflas rhowch gynnig arni 
• Sgyrsiau gan arbenigwyr o fyd diwydiant 
• Diwrnodau merched mewn adeiladu/ peirianneg 
• Ysgolion haf mewn meysydd penodol 
• Sgyrsiau amser cinio a theithiau Arlwyo a Lletygarwch 
• Cyflwyno sesiynau gwasanaeth pwrpasol i grwpiau blwyddyn CA4 gan   
 gynnwys darpariaeth ôl-16 ac arweiniad gyrfaoedd.
• Cydweithio gyda’n Llysgenhadon pynciau Safon Uwch a allai weithio gydag   
 ysgolion i gyflwyno Dosbarthiadau Meistr TGAU.
• Hwb Adolygu ar gyfer TGAU mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
• Datblygu Iaith Dramor Fodern 
  •  Sbaeneg: pam, sut a ble allwch fynd ymlaen iddo gyda’r iaith? 
    (Blwyddyn 9)
• Sgyrsiau yn ystod sesiynau gwasanaeth 
• Cynnal cyfarfodydd a chynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus i staff TG   
 ysgolion

Academi Gyrfaoedd Cambria – Ysgol Cogyddion
Dysgu llawn amser sy’n canolbwyntio ar yrfa ar gyfer bobl ifanc 14 – 16 oed

Mae Academi Gyrfaoedd Cambria yn raglen goleg llawn amser ar gyfer dysgwyr 
ym mlynyddoedd 10 ac 11 a’i nod yw paratoi dysgwyr i weithio yn y diwydiant 
bwyty a lletygarwch yn 16 oed neu symud ymlaen i raglenni addysg uwch mewn 
Arlwyo a Lletygarwch a Rheoli Gwestai. Bydd staff profiadol yn mentora pob 
person ifanc yn ofalus a rhoi profiadau cyfoethog iddynt, gan weithio gydag 
arbenigwyr y diwydiant a rhoi cymorth i bob un ar eu taith i gyflawni sgiliau o lefel 
uchel a gyrfa sy’n talu’n dda yn y dyfodol. Bydd dysgwyr ar y rhaglen hon hefyd yn 
gwella eu llythrennedd, rhifedd a’u sgiliau digidol.

Dyma gyfle cyffrous, sef yr Academi Gyrfaoedd cyntaf o’i fath yng Ngogledd 
Cymru, wedi’i ariannu gan Awdurdod Lleol Sir y Fflint, yr ysgolion sy’n cymryd rhan 
a Choleg Cambria.

GWASANAETHAU 
CWRICWLWM I CHI



GWASANAETHAU 
CWRICWLWM I CHI

Trwy gydweithio gydag ysgolion 
ac awdurdodau lleol, mae Rhaglen 
Cyswllt Ysgolion Coleg Cambria 
yn gyfle gwych i ddysgwyr 14-16 
oed i gael profiad o hyfforddiant 
galwedigaethol ac ennill 
cymwysterau sy’n cael eu cydnabod 
gan ddiwydiant, wrth iddynt astudio 
yn yr ysgol.

Rydym yn croesawu dros 1,000 
o ddysgwyr ysgolion Gogledd 
Ddwyrain Cymru i’r coleg bob 
wythnos, i astudio ystod eang o 
gyrsiau cyffrous.  Mae’r cyrsiau hyn 
wedi’u hanelu tuag at ddewisiadau 
gyrfaoedd ymarferol ac fe’u lluniwyd 
i ateb gofynion diwydiannau lleol.  
Mae’r cyrsiau yn amrywio o Busnes 
i Beirianneg, Adeiladu i Gyfrifiadura, 
Gwallt a Harddwch i Wasanaethau 
Cyhoeddus – mae pob un o’r 
cyrsiau hyn yn rhoi cipolwg cyntaf 
i’r myfyrwyr ar lwybrau gyrfa a 
chyflogaeth posibl.

Mae Coleg Cambria yn cynnig yr 
un hyfforddiant ymarferol rhagorol 
i ddysgwyr 14-16 oed ag rydym 
yn ei gynnig i’n dysgwyr 16 oed 
a hŷn.  Mae astudio ar unrhyw un 
o’n safleoedd yn rhoi cyfle i bobl 
ifanc gael defnyddio cyfoeth o 
gyfleusterau safonol byd diwydiant.

• Buddsoddiad o £10 miliwn yn y  
 Ganolfan Sgiliau STEM / 
 Technoleg Beirianneg 
 ysbrydoledig yn Ffordd y Bers
• Canolfan Ragoriaeth Peirianneg 
 yng Nglannau Dyfrdwy
• Salon Trin Gwallt a Harddwch  
 masnachol arbenigol a  
 chyfleusterau bwytai hyfforddi  
 ac arlwyo proffesiynol safon y  
 diwydiant

RHAGLEN CYSWLLT 
YSGOLION 14-16 OED
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Erbyn hyn mae myfyrwyr yn gallu parhau â’u hastudiaethau gyda ni hyd at lefel 
gradd. Rydym yn cynnig ein graddau trwy bartneriaeth â rhai o brifysgolion a 
darparwyr hyfforddiant blaenllaw Prydain, ar safleoedd Coleg Cambria. Rydym 
yn cynnig graddau yn y pynciau a ganlyn:

OEDDECH CHI’N 
GWYBOD EIN BOD NI YN 
CYNNIG GRADDAU YNG 
NGHOLEG CAMBRIA?

•  Addysgu (TBA-AHO / TAR-AHO)
•  Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig  
 (Peirianneg Sifil a
•  Gweithgynhyrchu)
•  Astudiaethau Plentyndod
•  Coedwigaeth a Rheoli Coetiroedd
•  Cyfiawnder Troseddol
•  Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
•  Hyfforddi Chwaraeon
•  Iechyd a Gofal Cymdeithasol
•  Iechyd Meddwl a Llesiant
•  Mynediad i Addysg Uwch

•  Peirianneg Awyrennau a  
 Gweithgynhyrchu
•  Peirianneg Sain a Chynhyrchu  
 Cerddoriaeth
•  Rheolaeth Anifeiliaid
•  Rheoli Busnes Cymhwysol
•  Technoleg Drydanol ac Electronig
•  Technoleg Fecanyddol
•  Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a  
 TG
•  Twristiaeth a Lletygarwch 


