
 
 
Teitl:   Swyddog Cymorth ADY 
 
Lleoliad:  Gweithio Ystwyth / Canolfan Plant Integredig Calon y 

Cymoedd, Blaenau, NP13 3BN 
 
Cyfarwyddiaeth:  Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Cyfeirnod y Swydd: BG NEW 
 
Oriau:   37 awr 
 
Cyflog:   Gradd 6 (£26,975 - £30,984 y flwyddyn) 
 
Contract:   Cyfnod penodol hyd at fis Mawrth 2023 
 
 
Crynodeb o’r Swydd  
 
Mae cyfle wedi codi i rywun brwdfrydig, empathig a gwybodus ymuno â thîm Gofal Plant a 
Chwarae’r Blynyddoedd Cynnar yn y Gwasanaethau Plant. Bydd y swydd newydd hon yn 
cefnogi lleoliadau gofal plant a theuluoedd sydd â phlentyn ag anghenion dysgu 
ychwanegol neu y nodwyd bod angen cymorth cynnar arno. Bydd yr ymgeisydd 
llwyddiannus yn gymwys i Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (neu gyfwerth) 
neu â statws athro cymwysedig, gyda phrofiad amlwg o weithio gyda phlant ifanc (4 oed 
ac iau) ag anghenion dysgu ychwanegol mewn lleoliad gofal plant neu gymunedol. Bydd y 
rôl yn gofyn am wybodaeth fanwl am ystod eang o anghenion dysgu a chyflyrau meddygol 
a dealltwriaeth o’r anghenion cymorth a all fod gan blant o ganlyniad i’r rhain. Byddai 
ymgeisydd delfrydol wedi cwblhau a hwyluso ystod eang o hyfforddiant ADY neu 
hyfforddiant ADY arbenigol/pwrpasol sylweddol. 
 
Mae’r swydd hon ar gael fel cyfle secondiad. Cyn gwneud cais am y cyfle secondiad 
hwn, dylai ymgeiswyr geisio cymeradwyaeth i gael eu rhyddhau o’u swydd 
bresennol gan eu rheolwr llinell. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth a phrofiad sylweddol, amlwg mewn 
perthynas â gweithio gyda phlant 0–4 oed sydd ag angen dysgu ychwanegol / angen am 
gymorth cynnar a nodwyd neu bosibl. 
 
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:  

 Darparu cyngor, cymorth ac arweiniad i leoliadau gofal plant mewn perthynas â 
phlant 0–4 oed ag anghenion ychwanegol sydd ar fin dechrau mynychu neu sydd 
eisoes yn mynychu lleoliad gofal plant. 



 Sicrhau bod pontio i leoliadau gofal plant a Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen yn 
effeithiol, gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill fel y bo’n briodol. 

 Darparu cymorth i deuluoedd lle nad yw plentyn ag anghenion ychwanegol yn 
mynychu lleoliad gofal plant, gan gynnig cyngor ac arweiniad a chyflwyno rhaglenni 
i gefnogi datblygiad y plentyn. 

 Cefnogi dealltwriaeth o bwysigrwydd nodi anawsterau’n gynnar a gwaith atal ar 
gyfer cynulleidfa eang, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol a theuluoedd. 

 Cyflwyno hyfforddiant i rieni, lleoliadau gofal plant a chwarae, staff yr awdurdod lleol 
a gweithwyr proffesiynol eraill fel y bo’n briodol. 

 Cydlynu gweithgarwch panel ADY y Blynyddoedd Cynnar. 

 

Cysylltwch â Martine Redfern ar 01495 354755 
 
Cynhelir sgrinio cyn-gyflogaeth trylwyr yn ystod y broses recriwtio. Bydd yn 
ofynnol i ddeiliad y swydd lenwi cais am ddatgelu cofnodion troseddol.  
 
 
Dyddiad Cau:  05/05/2022 
 
Dyddiad y Cyfweliad: I’w gadarnhau 
 


