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DATGELWCH OHERWYDD EICH BOD 
CHI EISIAU GWNEUD HYNNY 
Cofiwch, nid oes unrhyw rwymedigaeth 
gyfreithiol arnoch i ddatgelu'ch anabledd ond 
gallai gwneud hynny eich helpu i gael addasiadau 
rhesymol i'ch galluogi i gyflawni'ch potensial. 
Dywedwch wrth gyflogwr beth sydd ei angen 
arnoch i oresgyn unrhyw rwystrau y gall eich 
anabledd eu cyflwyno. Mae cyflogwyr yn poeni 
mwy am hyn na beth yw'r rhwystrau hynny. 
 
DATGELWCH OHERWYDD EI FOD YN 
FUDDIOL I CHI!  
Gofynnwch i'ch hun, os na fyddaf yn datgelu, a 
ddim yn gofyn am addasiadau rhesymol, a fydd 
yn effeithio ar fy mherfformiad? Mae cyflogwyr 
eisiau recriwtio'r talent gorau o faes chwarae 
gwastad, felly gadewch iddyn nhw wybod beth 
sydd ei angen arnoch chi. Yn aml mae'n well 
datgelu yn gynnar, fel y gall cyflogwyr gael amser 
i roi addasiadau rhesymol ar waith i chi.

YN YSTOD CEISIADAU, DEFNYDDIWCH 
EICH ANABLEDD I ARDDANGOS SGILIAU   
rydych chi wedi'u datblygu trwy reoli'ch cyflwr, fel 
gwytnwch, menter a datrys problemau.  
 
CAEL PROFIAD!  
Trwy brofiad gwaith, gallwch ddysgu sut mae'ch 
anabledd yn effeithio arnoch chi mewn gwaith, 
datblygu eich cymwyseddau craidd a darganfod pa 
addasiadau rhesymol sydd eu hangen arnoch chi. 
 
SGWRSIWCH Â NI! 
Siaradwch â Chynghorydd Gyrfaoedd, Lleoliad neu 
GO Wales am yr hyn y gallai addasiadau rhesymol ei 
olygu i chi. A yw'n seibiannau gorffwys? 
Meddalwedd darllenydd sgrin? Oriau hyblyg? 
Gweithio gartref? Mynediad i gadeiriau olwyn? 
Lefelau golau isel mewn ystafell? Mannau tawel i’ch 
galluogi i dynnu’n ôl? Gall pob person, hyd yn oed 
gyda'r un cyflwr, ofyn am wahanol addasiadau.
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