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Ebrill - Mehefin 2015
Mae’r t2 Group yn ymroddedig i greu amgylchedd lle mae yna 
barch rhwng y naill a’r llall a chydraddoldeb cyfleoedd.
 
Ein nod yw creu amgylchedd lle bydd pobl â pharch tuag at ei gilydd, waeth beth fo’u hoed, anabledd, cyfrifoldeb teuluol, statws 
priodasol, hil, lliw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd neu gredo, hunaniaeth o ran rhywedd, trawsrywedd, cyfeiriadedd rhywiol, 
gweithgaredd undebau llafur neu euogfarnau amherthnasol.

Mae’n bwysig ein bod ni fel cwmni sy’n profi twf sylweddol yn y sector addysg a hyfforddiant yn dangos yn llawn ein hymrwymiad 
i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth ym mhob ffordd.  Eleni byddwn yn parhau i weithio â’r Ganolfan Genedlaethol er Amrywiaeth i 
gyflawni’r Gwobrau Arweinwyr mewn Amrywiaeth.  Bydd y wobr uwch yma’n sicrhau bod gennym fynediad at y gefnogaeth orau 
i’n cynorthwyo tuag at ragoriaeth ym mhob agwedd ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Rydym wedi gweld cyfnod o newid mawr dros y flwyddyn diwethaf, gan gynyddu ein staff i 500 erbyn hyn a bron i 14,000 o 
ddysgwyr mewn addysg.  Mae’n orfodol ein bod yn gofalu bod ein staff a’n dysgwyr i gyd yn deall pwysigrwydd Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y gymdeithas sydd ohoni heddiw.

Yn y flwyddyn nesaf byddwn yn profi twf arwyddocaol unwaith eto, â ninnau eisoes wedi ennill cytundebau newydd i gyflenwi yng 
Nghymru a Lloegr yn y 12 mis nesaf.

Y canlynol yw ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 2il chwarter y flwyddyn hon; fe ychwanegir at y Cynllun Gweithredu hwn ac fe’i 
hadolygir bob mis gydag adborth gan:

Gyflogwyr drwy:

• Alwadau Rheoli Cyfrifon misol
• Adolygiadau misol a dysgwyr
• Ein Porth Cyflogwyr ar www.

t2group.co.uk/employer
• Holiaduron Bodlonrwydd 

Rheolaidd
• Cylchlythyrau Newyddion

Dysgwyr drwy:

• Adolygiadau misol â’u Rheolwr 
Datblygu Personol

• Ein porth dysgwyr ar www.
t2group.co.uk/learner

• Ein Banc    Gwybodaeth t2 ar 
www.t2knowledgebank.co.uk

• Holiaduron Bodlonrwydd 
Rheolaidd

• Cylchlythyrau Newyddion

Staff drwy:

• Cyfarfodydd  misol y Pwyllgor 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

• Cyfarfodydd Alinio chwarterol
• Cyfarfodydd misol un i un 

gyda’ch rheolwr
• Mewnrwyd y Staff
• Ein Banc Gwybodaeth t2 ar 

www.t2knowledgebank.co.uk
• Cylchlythyrau Newyddion
• Cylchlythyrau Newyddion

Y Llywodraeth a chyrff 
ariannu drwy:

• dolygiadau o berfformiad 
darparwyr

• Llais y Dysgwr a’r Cyflogwr 
Os hoffech wybod mwy am ein 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
ewch i’n gwefan sydd â dolenni 
a gwybodaeth ddefnyddiol 
www.t2group.co.uk/ 
equalitydiversity.html

Ebrill
Paratoi ar gyfer Asesiad Arweinwyr mewn 
Amrywiaeth ar Ebrill 16eg

Cyhoeddi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ a 
‘Management Acumen’ ar gyfer Ebrill gydag 
adrannau ar ‘Pam fod Cymdeithas yn Analluogi’, 
‘Diogelwch a Lles’ a ‘Phum cam tuag at Les 
Meddyliol’

Cyhoeddi cylchlythyr staff ‘Include’ gydag adran ar 
‘Pam fod Cymdeithas yn Analluogi’, a ‘Phum Cam 
tuag at Les Meddyliol’

Dechrau datblygu Prentisiaeth newydd 
‘Women in Management’ i ddefnyddio’r 10% o’n 
Cytundeb  Dysgu Seiliedig ar Waith mewn ardal 
flaenoriaeth, gwella’r cydbwysedd cenedl mewn 
swyddogaethau rheoli a gweithredu fel ffordd i fwy 
o ferched fynd ymlaen wedyn i Brentisiaeth Uwch 
‘Women in Management’

Datblygu adnoddau marchnata ar gyfer y 
Brentisiaeth newydd ‘Women in Management’
Hyrwyddo Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang o 
Awtistiaeth ar Ebrill 2il

Ymchwilio pob cyflawnydd dros y 18 mis 
diwethaf i nodi dysgwyr sy’n Bobl Dduon, Asiaid 
a Lleiafrifoedd Ethnig a allai fod yn Fentoriaid 
potensial ar gyfer pobl ifanc newydd sy’n Bobl 

Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig BAME sy’n 
dechrau ar Brentisiaeth

Lansio trafodaeth Facebook ‘Ydi Islamoffobia’n 
broblem y dylai’r Cymry boeni amdani?’ i’n dysgwyr

Diwrnod Hyrwyddo’r Ddaear ar Ebrill 22ain

Cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mai
Gweithredu’r holl gamau gwella sydd wedi’u nodi 
yn yr Asesiad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Cynnig rhannu ein taith Arweinwyr mewn 
Amrywiaeth â’r rhwydwaith drwy Ffederasiwn 
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dechrau paratoi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ a 
‘Management Acumen’ ar gyfer mis Mehefin gydag 
adran ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Dechrau paratoi cylchlythyr staff ‘Include’ gydag 
adran ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Hyrwyddo wythnos Ymwybyddiaeth o Bobl Fyddar 
Mai 6-12fed

Dechrau hyrwyddo Prentisiaeth newydd ‘Merched 
mewn Rheolaeth’

Sicrhau amlygiad Cysylltiadau Cyhoeddus i 
Brentisiaeth newydd ‘Merched mewn Rheolaeth’ fel 
dilyniant i ‘Ferched mewn Arweinyddiaeth’

Hyrwyddo Diwrnod Ewrop yr Undeb Ewropeaidd 
ar Fai 9fed 

Hyrwyddo wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd 
Meddwl Mai 11 – 17eg

Cysylltu â dysgwyr sydd wedi’u nodi i fod yn Bobl 
Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig i ofyn a allan 
nhw fod â diddordeb mewn bod yn Fentoriaid i 
bobl ifanc sy’n Bobl Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd 
Ethnig sy’n dechrau ar Brentisiaeth

Nodi holl Swyddogion Cyswllt Ysgol Cymuned y 
Teithwyr

Parhau i ddatblygu arf meincnodi ar-lein

Hyrwyddo’r Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn 
Homoffobia ar Fai 17eg

Cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mehefin
Datblygu strategaeth i hyrwyddo gwerth 
Prentisiaethau i rieni pobl ifanc sy’n Bobl Dduon, 
Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig a allai gredu ar hyn o 
bryd bod Prentisiaethau’n israddol i gyrsiau Coleg 
a Phrifysgol

Datblygu cyflwyniad ar Brentisiaethau ar gyfer 
arweinwyr cymuned o grwpiau Pobl Dduon, Asiaid 
a Lleiafrifoedd Ethnig, yn pwysleisio ansawdd 
Prentisiaethau

Cyhoeddi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ a 
‘Management Acumen’ ar gyfer mis Mehefin gydag 
adran ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Cyhoeddi cylchlythyr staff ‘Include’ gydag adran ar 
‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Hyrwyddo Diwrnod Amgylchedd y Byd ar Fehefin 
5ed

Hyrwyddo Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd ar 
Fehefin 14eg

Dechrau trefnu cyfarfodydd gyda Swyddogion 
Cyswllt Ysgol y Gymuned Teithwyr

Cyflwyno cais am Statws Cyflogwr Enghreifftiol 
Evolve gyda Phrosiect Cenedl Hyblyg Chwarae 
Teg i ddangos ein bod wedi mynd y tu hwnt i 
gydymffurfiad cyfreithiol i greu gweithleoedd 
hyblyg a chydraddoldeb cyfleoedd i bob gweithiwr

Parhau i ddatblygu arf meincnodi ar-lein

Hyrwyddo Diwrnod Ffoaduriaid y Byd ar Fehefin 
20fed

Cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cynllun 
Gweithredu 

Gweithred

Cyfrifoldeb


