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Hydref - Rhagfyr  2015
Mae t2 group yn ymroddedig i hyrwyddo  ymdeimlad o falchder yng 
Nghymru a’i hiaith i’w weithwyr, ei ddysgwyr a’i gyflogwyr i gyd.
Mae gan cynllun Llywodraeth Cymru ‘laith Pawb – Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog’  darged allweddol o sicrhau y gellir cyflenwi 
mwy o wasanaethau, gan sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gan t2 group  rôl allweddol o ran cyflawni’r targed yma drwy hyfforddi gweithwyr sy’n siarad Cymraeg a fydd yn gallu cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn y dyfodol.

Rydym hefyd yn anelu at ystyried nod Llywodraeth Cymru yn ei strategaeth laith fyw: laith byw ar gyfer ein gwaith a chefnogi gwireddiad ei gweledigaeth dros y 
pum mlynedd nesaf.

Felly rydym wedi datblygu strategaeth Iaith Gymraeg a’i Diwylliant i:

Greu ethos Cymreig

• Sicrhau bod pobl yn deall ein hethos a’n blaenoriaethau o ran hyfforddiant 
Cymraeg a bod yna ymrwymiad iddynt ar bob lefel o fewn t2 group

• Sicrhau ein bod yn cyflawni ar ein mentrau Iaith Gymraeg

• Gofalu bod arddangosiadau Cymraeg priodol ar gael

Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn effeithiol i 
ddysgwyr

• Gofalu bod dysgwyr sy’n siarad Cymraeg yn cael eu dyrannu i diwtoriaid 
sy’n siarad Cymraeg pan fydd hynny’n bosib i drafod y manteision a gwerth 
hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg yn effeithiol gyda dysgwyr cyfrwng 
Cymraeg cyndyn

• Sicrhau bod dysgwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel ail iaith yn cael cyfle i 
ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach

• Sicrhau bod staff sydd â phrofiad o weithio ym maes galwedigaethol 
y dysgwyr yn gallu hyrwyddo’r manteision o weithio drwy gyfrwng y 

Gymraeg ac y gallant hefyd ddarparu gwybodaeth gyfredol ar gyfleoedd 
i ddysgu ymhellach ac i ddatblygu gyrfa Sicrhau bod dysgwyr yn cael eu 
symbylu i ddysgu Cymraeg ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach o fewn eu 
maes galwedigaethol

Felly fe wnawn ni:

Sicrhau bod dysgwyr yn cael eu hannog i ddysgu Cymraeg ac i ddarblygu 
eu sgiliau Cymraeg ymhellach o fewn eu maes galwedigaethol

Recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg ac sy’n fodelau rôl da yn eu meysydd 
galwedigaethol i annog dysgwyr i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau iaith 
Gymraeg

Ymdrechu i sicrhau bod gennym raglenni dysgu’n sy’n  cydweddu ag 
anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw sicrhau ein bod yn cyflawni ein 
strategaeth Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ac y caiff ei hadolygu ac yr 
ychwanegir ati bob mis gydag adborth gan and Culture strategy and will be 
reviewed and added to each month with feedback from:

Gyflogwyr drwy:

• Galwadau Rheoli Cyfrif Misol

• Adolygiadau misol â dysgwyr

• Ein Porth Cyflogwyr ar www.
t2group.co.uk/employer

• Ein gwefan Pam Dysgu Cymraeg 
www.whylearnwelsh.co.uk

• Holiaduron Bodlonrwydd rheolaidd

• Cylchlythyrau

Dysgwyr drwy:

• Adolygiadau misol â’u Rheolwr 
Datblygu Personol

• Ein gwefan Pam Dysgu Cymraeg 
www.whylearnwelsh.co.uk

• Holiaduron Bodlonrwydd Rheolaidd 

• Cylchlythyrau

Y Llywodraeth a chyrff 
ariannu drwy:

• Adolygiadau o berfformiad y 
Darparwr

• Llais y Dysgwr a’r Cyflogwr

Staff drwy:

• Gyfarfodydd misol Iaith Gymraeg a’i 
Diwylliant

• Cyfarfodydd Alinio chwarterol

• Cyfarfodydd misol un ac un â’ch 
rheolwr

• Mewnrwyd y staff

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

• Ein gwefan Pam Dysgu Cymraeg 
www.whylearnwelsh.co.uk

• Cylchlythyrau

Ebrill 
Trefnu cyfarfod â Hyrwyddwr Iaith Gymraeg Ffederasiwn 
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTFW) i drafod cyfleoedd 
i ddatblygu ein darpariaeth a rhannu unrhyw arferion gorau

Parhau i gael adborth gan gyflogwyr ynglŷn â’r ffordd y 
gallwn wella ein Gwasanaethau Iaith Gymraeg drwy Reoli 
Cyfrifon

Hyrwyddo cwrs hyfforddi ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ ar gyfer 
dysgwyr ar Lefel Mynediad 3 sydd wedi’i achredu gan Agored 
Cymru, ar Fai 7fed yn Neuadd Melrose yng Nghaerdydd ar 
‘Geisiadau ac Anghenion’

Datblygu cwrs ar gyfer ein cwrs hyfforddi am ddim ‘Y 
Gymraeg yn y Gweithle’ ar gyfer dysgwyr ar Lefel Mynediad 
3 sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru, ar Fehefin 18fed 
yn Neuadd Melrose yng Nghaerdydd ar ‘Ddeall Iechyd a 
Diogelwch’

Dathlu llwyddiant ein carfan gyntaf o staff sy’n cyflawni’r 
hyfforddiant achrededig ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ ar 
‘Geisiadau ac Anghenion’ drwy Agored Cymru

Cyflenwi sesiwn gyntaf hyfforddiant achrededig ‘Defnyddio’r 
Gymraeg yn y Gweithle’ ar gyfer staff Datblygu Busnes ac 
Adnoddau Dynol ar ‘Ddefnyddio Terminoleg sy’n Ymwneud â 
Gwaith’ drwy Agored Cymru

Cyhoeddi Cylchlythyrau  ‘Achievers Edge’ a ‘Management 
Acumen’ ar gyfer mis Ebrill gydag adran ar ‘Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd’ a gofyn am wirfoddolwyr i helpu yng 
Ngŵyl Fwyd Ryngwladol Caerdydd ym mis Gorffennaf

Cyhoeddi’r cylchlythyr staff ‘Include’ gydag adran yn amlinellu 
ystadegau ynglŷn â nifer y bobl sy’n siarad Cymraeg yng 
Nghymru i annog mwy o staff i ddysgu’r iaith

Lansio trafodaeth Facebook ‘Ydi Islamophobia yn broblem y 
dylai’r Cymry boeni amdani?’ ar gyfer ein dysgwyr

Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Recriwtio Iaith Gymraeg i 
annog mwy o siaradwyr Cymraeg sydd â phrofiad perthnasol 
i ymuno â’r cwmni i gyflenwi Darpariaeth Iaith Gymraeg i’n 
dysgwyr

Cyfarfod y Pwyllgor Iaith Gymraeg a’i Diwylliant

Mai
Parhau i gael adborth gan gyflogwyr ar y ffordd y gallwn 
wella ein Gwasanaethau Iaith Gymraeg drwy Reoli Cyfrifon

Cyflenwi cwrs hyfforddi ‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle’ 
am ddim ar gyfer dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 wedi’i 
achredu gan Agored Cymru, ar Fai 7fed yn Neuadd Melrose 
yng Nghaerdydd ar ‘Geisiadau ac Anghenion’

Hyrwyddo cwrs hyfforddi am ddim ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ 
ar gyfer dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 sydd wedi’i achredu 
gan Agored Cymru, ar Fehefin 18fed yn Neuadd Melrose yng 
Nghaerdydd ar ‘Ddeall Iechyd a Diogelwch’ 

Datblygu cwrs hyfforddi ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ ar gyfer 
dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 sydd wedi’i achredu gan 
Agored Cymru, ar Orffennaf 9fed yn Neuadd Melrose yng 
Nghaerdydd ar ‘Ddefnyddio Terminoleg sy’n Ymwneud â 
Gwaith’

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

Nodi holl Swyddogion Cyswllt Ysgol y Gymuned Teithwyr 
Cymreig

Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Recriwtio Iaith Gymraeg i 
annog mwy o siaradwyr Cymraeg sydd â phrofiad perthnasol 
i ymuno a’r cwmni i gyflenwi Darpariaeth Iaith Gymraeg i’n 
dysgwyr

Adolygu gwefan ‘Pam Dysgu Cymraeg?’ i ddod o hyd i 
ffyrdd  o’i gwella drwy ofyn am adborth gan grŵp ffocws o 
ddysgwyr

Cyfarfod Pwyllgor yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant

Mehefin
Parhau i gael adborth gan gyflogwyr ar y ffordd y gallwn 
wella ein Gwasanaethau Iaith Gymraeg drwy Reoli Cyfrifon

Cyflenwi cwrs hyfforddi am ddim ‘Defnyddio’r Gymraeg 
yn y Gweithle’ ar gyfer dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 wedi’i 
achredu gan Agored Cymru, ar Fehefin 18fed yn Neuadd 
Melrose yng Nghaerdydd ar ‘Ddeall Iechyd a Diogelwch’
Hyrwyddo cwrs hyfforddi am ddim ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ 
ar gyfer dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 wedi’i achredu gan 
Agored Cymru, ar Orffennaf 9fed yn Neuadd Melrose yng 
Nghaerdydd ar ‘Ddefnyddio Terminoleg sy’n Ymwneud â 
Gwaith’

Hyrwyddo cwrs hyfforddi am ddim ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ 
ar gyfer dysgwyr yn Lefel Mynediad 3 sydd wedi’i achredu 
gan Agored Cymru, ar Awst 6ed yn Neuadd Melrose yng 
Nghaerdydd ar ‘Sgiliau Derbyn’

Datblygu cyflwyniad ar Brentisiaethau yng Nghymru ar gyfer 
arweinwyr cymuned gan grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd 
Ethnig ar gyfer Cyfarfod Race Cymru

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

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

Dechrau trefnu cyfarfodydd â Swyddogion Cyswllt Ysgolion y 
Gymuned Teithwyr Cymreig 

Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Recriwtio Iaith Gymraeg i 
annog mwy o siaradwyr Cymraeg sydd â phrofiad perthnasol 
i ymuno â’r cwmni i gyflenwi Darpariaeth Iaith Gymraeg i’n 
dysgwyr 

Adolygu’r arddangosiadau Cymraeg sydd gennym yn ein 
hadeiladau

Cyfarfod Pwyllgor yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant


