
Cymorth anabledd gyda phrofiad gwaith a 
lleoliadau 
 
Os oes gennych anabledd, efallai eich bod yn teimlo'n 
ansicr ynghylch gwneud profiad gwaith, gwirfoddoli 
neu gwblhau lleoliad fel rhan o'ch cwrs. Efallai eich 
bod yn poeni am siarad â chyflogwr am eich 
anabledd, yn ansicr ynghylch yr anawsterau y gallech 
eu hwynebu yn y gweithle, os o gwbl, neu sut y 
gallech ddod o hyd i'r strategaeth orau ar gyfer rheoli 
hyn. Mae'r canllaw hwn yn darparu trosolwg o'r ystod 
o gymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd sydd ar gael 
ichi ynghyd ag ychydig o awgrymiadau a dolenni 
defnyddiol i wybodaeth bellach a rhai cynlluniau sy'n 
annog amrywiaeth yn weithredol. 
 
Gall anabledd gynnwys, er enghraifft: 
• Gwahaniaeth dysgu fel dyslecsia neu ddyscalcwlia 
• Cyflwr sbectrwm awtistiaeth 
• Mater iechyd meddwl fel pryder, iselder ysbryd neu  
   anhwylder deubegynol 
• Nam corfforol 
 
 

PROFWCH EICH YFORY

Datgeliad anabledd a'ch  
hawliau i addasiadau  
rhesymol 
 
Mae datgeliad anabledd yn  
golygu dweud wrth gyflogwr bod  
gennych chi anabledd. Dewis personol yw hwn 
felly nid oes rhaid i chi ddatgelu'ch anabledd os 
nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Efallai yr 
hoffech chi adael i'r cyflogwr wybod bod 
gennych chi anabledd ond nid beth ydyw. Mae 
hyn yn iawn hefyd. Y peth pwysig yw eich bod 
chi'n ystyried eich anghenion. Dim ond os yw 
cyflogwr yn ymwybodol o’ch anghenion y gall 
wneud addasiadau. O dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010, mae gennych hawl i addasiadau rhesymol 
os ydych chi'n datgelu bod gennych chi 
anabledd. Mae'r addasiadau hyn yn cynnwys yn 
ystod y broses ymgeisio a dethol. Gallai hyn 
gynnwys amser ychwanegol, offer arbenigol neu 
ddarparu gwybodaeth mewn fformatau amgen.

YN ANSICR 
AM LEOLIAD  

OHERWYDD ANABLEDD?

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/


Cyflogwyr cynhwysol anabledd 
 
Mae yn erbyn y gyfraith i wahaniaethu ar sail 
anabledd, felly dylai pob cyflogwr gynnig arferion 
recriwtio a chyflogaeth gynhwysol. Fodd bynnag, 
mae rhai cyflogwyr yn annog ceisiadau gan bobl 
ag anabledd. Maent am i ymgeiswyr wybod eu 
bod yn credu bod cydraddoldeb yn bwysig a’u bod 
wir yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. 
Gallwch ddarganfod mwy a gweld rhestr o 
gyflogwyr Hyderus o ran Anabledd ar  
wefan llywodraeth y DU.  

Cynlluniau graddedigion ac israddedig 
 
Mae yna rai cynlluniau graddedigion sy'n targedu 
myfyrwyr ag anabledd yn benodol. Dyma rai 
enghreifftiau: 
• Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth  
   Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil  
   (blwyddyn olaf/graddedigion) 
• Rhaglen Amrywiaeth Gynnar y Gwasanaeth Sifil  
  (wythnos, taledig yn eich blwyddyn gyntaf) 
• Rhaglen Amrywiaeth yr Haf y Gwasanaeth Sifil  
  (6-9 wythnos, taledig yn ystod y 2 flynedd olaf) 
• Rhaglen Change 100 Leonard Cheshire  
  (blwyddyn olaf ond un neu flwyddyn olaf) 
• BBC Extend Hub (Profiad gwaith, lleoliadau a  
   chynlluniau graddedigion gyda'r BBC) 

CYMORTH GAN GYRFAOEDD  
PDC I GAEL PROFIAD GWAITH  

NEU LEOLIAD 
 

TÎM LLEOLIADAU PDC  
Mae'r Tîm Lleoliad Gwaith yn helpu i gefnogi 

myfyrwyr sydd â modiwlau lleoliad gwaith 
wedi'u hintegreiddio i'w cyrsiau gradd.  

 
Mae tîm o Bartneriaid Lleoliad Gwaith yn 

seiliedig ar gwrs ar gael ar gyfer apwyntiadau 
un i un a sesiynau grŵp i helpu eich cefnogi 

cyn, yn ystod ac ar ôl eich modiwl lleoliad 
gwaith. Gallant dynnu ar nifer o flynyddoedd o 

wybodaeth am y diwydiant ar gyfer eich cyrsiau 
a gefnogir ac mae ganddynt lawer o 

gysylltiadau â sefydliadau sy'n addas i'ch 
sector. Byddant yn cyfathrebu â'ch dosbarth a 

staff academaidd gyda diweddariadau a 
bwletinau lleoliad rheolaidd. 

 
RHAGLEN PROFIAD GWAITH GO WALES  

Efallai y gallwch gael help ychwanegol gyda 
phrofiad gwaith trwy'r Rhaglen GO Wales os 
ydych chi o dan 25 oed, yn astudio’n amser 
llawn ac ag anabledd. Mae cynghorwyr yn 

darparu cymorth un i un i'ch helpu chi i 
gynyddu hyder, datblygu strategaethau i'ch 

helpu chi a'r cyflogwr i ddiwallu'ch anghenion,  
i siarad â chyflogwyr ac i ddod o hyd i gyfle 

profiad gwaith sy'n berthnasol i'ch  
cynlluniau gyrfa. 

 
DIGWYDDIADAU GYRFAOEDD   

Cadwch lygad am ddigwyddiadau, fel 
gweminarau, a allai ddarparu gwybodaeth am 

ddod o hyd i brofiad gwaith neu wneud cais am 
brofiad gwaith a’r cymorth sydd ar gael. 

 
CYNGHORWYR GYRFAOEDD  

Os ydych chi am drafod profiad gwaith neu 
syniadau a chynllunio lleoliad neu os oes angen 

help arnoch i lenwi ffurflen gais, CV neu  
aratoi ar gyfer cyfweliad, gallwch drefnu 

apwyntiad gyda Cynghorydd Gyrfaoedd trwy 
wefan Gyrfaoedd PDC neu’r Ardal Gynghori  

Ar-lein.

https://www.gov.uk/government/publications/disability-confident-employers-that-have-signed-up
https://www.faststream.gov.uk
https://www.faststream.gov.uk/early-diversity-internship-programme/index.html
https://www.faststream.gov.uk/summer-diversity-internship-programme/index.html
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/change-100-internships/applicants
https://www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/extend/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cwrdd-�r-t�m/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gowales/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/
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Myfyrwyr blwyddyn olaf 
 
Os ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn olaf, byddwch chi'n dal 
i allu cyrchu'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn PDC hyd yn oed 
ar ôl i chi raddio. Fodd bynnag, ar ôl i chi raddio, ni 
fyddwch bellach yn gymwys i gael cymorth gan Dîm 
Lleoliadau PDC neu Raglen GO Wales. Felly, dyma 
ychydig o sefydliadau defnyddiol a allai gynnig cymorth 
tebyg i chi wrth i chi symud allan o addysg ac i brofiad 
gwaith neu gyflogaeth fel myfyriwr graddedig: 
• EmployAbility - Cynorthwyo graddedigion ag  
   anableddau, i mewn i waith 
• Job Centre Plus - Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau 
• Remploy - Helpu pobl ag anableddau i waith 
• Scope - Cyngor ar fynediad i waith a chymorth i bobl ag  
   anableddau 
• Cymorth cyflogaeth Leonard Cheshire yn Abertawe,  
   Pen-y-bont ar Ogwr, Suffolk, Gogledd Iwerddon, Tyne  
   and Wear 
• Disability Rights UK - Gwybodaeth am hawliau  
   cyflogaeth i bobl ag anableddau 
• My Plus Students Club - Cymorth swydd i fyfyrwyr a  
   graddedigion ag anableddau 
• Gwybodaeth Anabledd Cymru - Gwybodaeth ac  
   adnoddau am waith i bobl ag anableddau 
• Autism Spectrum Connections Cymru - Cymorth un i  
   un a gweithdai i fyfyrwyr a graddedigion ag ASC.  
   Cysylltwch â gowales@southwales.ac.uk i gael mwy o  
   wybodaeth 
• Gyrfa Cymru - Yn chwilio am help i ddod o hyd i waith?  
   Eisiau ennill mwy o sgiliau? Chwiliwch am raglenni a all  
   eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith yn  
   eich ardal leol drwy ddefnyddio'r offeryn Canfod  
   Cymorth.  
• ASDinfo Wales - Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau ar  
   gyfer unigolion sydd â Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth). 
 

Mynediad i waith 
 
Os oes gennych gyflogaeth daledig a bod 
gennych anghenion y tu hwnt i'r rhai y gall y 
cyflogwr eu diwallu, efallai y gallwch wneud 
cais am gymorth ariannol ar gyfer yr 
addasiadau trwy grant gan y llywodraeth o'r 
enw Mynediad i Waith. Mae hyn yn cynnwys 
cymorth iechyd meddwl. Ni ellir ei ddefnyddio 
ar gyfer profiad gwaith di-dâl er y gellir ei 
ddefnyddio ar gyfer lleoliadau taledig ac 
interniaethau. 
 

Cymorth arall i fyfyrwyr ag 
anableddau yn PDC 
 
• Gwasanaeth Anabledd PDC (gwasanaeth  
   cyfrinachol lle gallwch drafod eich gofynion  
   unigol a chael cyngor ar ba gymorth sydd ar  
   gael wrth i chi astudio, gan gynnwys help i  
   wneud cais amdano). 
• Lles PDC (cyngor a chymorth am ddim yn  
   ymwneud ag iechyd, iechyd meddwl a  
   chwnsela i holl Fyfyrwyr PDC). 
 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am 
gyflogadwyedd ac amrywiaeth yma  

Mae ychydig o sefydliadau  
defnyddiol a allai gynnig cymorth  

tebyg i chi wrth i chi symud allan o 
addysg ac i brofiad gwaith neu 

gyflogaeth fel myfyriwr graddedig

https://www.employ-ability.org.uk
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
https://www.remploy.co.uk
https://www.scope.org.uk/employment-services/working-on-wellbeing/
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/employment-support
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/employment-support
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/employment-support
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/employment-support
https://www.leonardcheshire.org/get-support/working/employment-support
https://www.disabilityrightsuk.org
https://myplusstudentsclub.com
https://disabilityinfowales.weebly.com
https://whereyoustand.org/groups-and-organisations/item/autism-spectrum-connections
mailto:gowales@southwales.ac.uk
 https://gyrfacymru.llyw.cymru/canfod-cymorth/
https://autismwales.org/en/i-am-autistic/employment/
https://www.gov.uk/access-to-work
https://disability.southwales.ac.uk
https://wellbeing.southwales.ac.uk
https://careers.southwales.ac.uk/students/syt/


PROFWCH EICH YFORY

@USWCareers    #USWPlacement 
uswplacements@southwales.ac.ukChwilio: UniSouthWalesPDC GYRFAOEDD 

USW CAREERS 

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.
www.change100.co.uk  |  Gyda diolch a chaniatâd gan Leonard Cheshire, Change 100 
Mae Change 100 yn cynnig tri mis o brofiad gwaith taledig i fyfyrwyr a graddedigion talentog anabl.  

AWGRYMIADAU 
GWYCH AR 
GYFER RHEOLI 
EICH ANABLEDD 
YN Y GWAITH

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cwrdd-%C3%A2r-t%C3%AEm/
https://targetfeedback.gtisolutions.co.uk/surveys/embedded/#/instance/bdef4eb3-8f1f-4289-aa7c-91562af05958/en-GB

