Dechrau Arni
Canllaw i’ch
helpu i ddechrau
meddwl am eich
dyfodol

0800 028 48 44
www.gyrfacymru.com/fynyfodol

Amdanaf fi

Rhowch
eich llun

Fy enw:
Fy ysgol:
Rwy’n hoffi:

Nid wyf yn hoffi:

Beth sy’n bwysig i fi wrth gynllunio fy nyfodol?
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Lluniau: Diolch yn fawr iawn i staff a myfyrwyr/disgyblion Coleg Penybont
a Choleg Cymunedol y Dderwen

Beth fydd fy Nghynghorydd
Gyrfa yn ei wneud?
l Cwrdd gyda fi lawer o weithiau
lF
 y helpu i feddwl am bethau
rwy’n eu gwneud yn dda
lS
 iarad gyda fi am yr hyn y
gallaf ei wneud ar ôl gadael yr
ysgol.
lF
 y helpu i symud ymlaen o’r
ysgol pan fyddaf yn barod.

Pwyntiau i feddwl amdanyn nhw...
Fy Nghynghorydd Gyrfa
yw:
Mae’n gweithio yn:
Gallaf gysylltu ag ef/
hi yn:
Pryd fyddaf yn gweld
fy Nghynghorydd Gyrfa:
Mae mwy o wybodaeth ar wefan Gyrfa Cymru www.gyrfacymru.com

dechrauarni
arni -- 3
3
dechrau

Beth rwy'n hoffi ei wneud?

Yn yr ysgol ….

Y tu allan i’r ysgol…..
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Beth allwn i ei wneud ar ôl
gadael yr ysgol?

lM
 ynd i weithio (gwaith
cyflog neu wirfoddol)

lM
 ynd i’r coleg, dysgu am
bethau fel: Coginio, Technoleg
Gwybodaeth, Garddio

lB
 od â chynllun yn ystod
y dydd gyda help gan fy
Ngweithiwr Cymdeithasol

l Hyfforddiant
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Beth allwn i ei wneud cyn
gadael yr ysgol?

l Rhoi cynnig ar swydd
l Ymweld â cholegau
l Siarad gyda fy
Ngweithiwr Cymdeithasol
i weld beth allant ei
gynnig

l Siarad gyda fy
Nghynghorydd Gyrfa

l Defnyddio gwefan Gyrfa
Cymru i gael mwy o
wybodaeth am fy newis:

www.gyrfacymru.com

Beth fydda i’n yn ei wneud nesaf.....
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Pwy allai fy helpu i gynllunio
fy nyfodol?
l Fy Nghynghorydd Gyrfa
l Fy nheulu
lF
 y Athrawon a
Chynorthwywyr yn yr ysgol
lF
 y Ngweithiwr
Cymdeithasol neu bobl
eraill

A oes unrhyw un arall a allai helpu....
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Cynllunio Pontio

lM
 ae Cynllunio Pontio yn golygu eich bod yn cynllunio ar
gyfer newidiadau fydd yn digwydd yn eich bywyd wrth i chi
fynd yn hy^n.
lG
 all hyn gynnwys yr hyn yr ydych eisiau ei wneud, lle’r ydych
eisiau byw a’r help y gall fod ei angen arnoch chi.
lB
 yddwch yn cael Adolygiad Cynllunio Pontio i’ch helpu i
gynllunio ar gyfer y newidiadau yma - cyfarfod yw hwn lle
gallwch ddweud yr hyn a hoffech ar gyfer y dyfodol.

Pwy fydd yno gyda fi?
Bydd y bobl a gaiff eu gwahodd
i’ch cyfarfod yn cynnwys:
l Rhieni/Gofalwyr
l Cynghorydd Gyrfa
l Athrawon
l Gweithiwr Cymdeithasol
A oes unrhyw un arall yr hoffech iddyn nhw fod yn eich
cyfarfod?
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Adolygiad Cynllunio Pontio
Cyn y cyfarfod byddai’n syniad da meddwl beth fyddech yn ei
hoffi ar gyfer y dyfodol.
Pa syniadau sydd gennych chi ar gyfer y dyfodol?

?

A oes unrhyw beth yr hoffech siarad amdano yn eich
adolygiad?

I gael mwy o wybodaeth am Adolygiadau Cynllunio Pontio ewch i
gyrfacymru.com “Fy Nyfodol”.
www.gyrfacymru.com/fynyfodol
dechrau
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Ble i ddod o hyd i
Gyrfa Cymru
Gallwch ddod o hyd i ni ym mhob ysgol ac uned
anghenion arbennig, ysgolion uwchradd a cholegau
addysg bellach. Rydym hefyd yn gweithio yn y gymuned.

Gwefan: www.gyrfacymru.com
Ffôn: 0800 028 48 44
Os ydych yn galw o ffôn symudol defnyddiwch
029 2090 6800 (cyfraddau safonol ffôn symudol)
Ffôn Testun: 0800 0029 489 (ar gyfer cwsmeriaid
byddar a thrwm eu clyw)
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