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Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei weinyddu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
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Sgiliau gofynion iaith Saesneg (yng Nghymru a’r Alban) - Hysbysiad Gweithgaredd 
Gorfodol


Mae’n rhaid i chi gymryd rhan yn yr hyfforddiant sgiliau Gofynion Iaith Saesneg, sy'n rhan o’r cynllun Amodoldeb Sgiliau. Bydd cymryd rhan yn eich helpu i ddatblygu sgiliau siarad a gwrando Saesneg i safon gydnabyddedig a bydd yn eich helpu i wella eich siawns o gael swydd a'i chadw neu gynyddu eich enillion.

Rhestrir enw, lleoliad a maylion cyswllt eich darparwr hyfforddiant isod:

	Eich darparwr hyfforddiant: [insert name]

	Lleoliad: [can include 'gweler y map amgaeedig']

	Eich cyswllt yn [training provider] yw [insert contact name]. Gellir gysylltu â hwy ar [telephone number] os oes angen I chi siarad â hwy am unrhyw reswm.

Beth yw hyfforddiant sgiliau Gofynion Iaith Saesneg?
Yn y cyfarfod Asesiad Darparwr-Hawlydd ar [date of assessment] cafodd eich gallu i siarad Saesneg ei asesu gan asesydd cymwys ac rydych wedi cael eich rhoi ar gwrs hyfforddi lle y byddwch chi a phobl eraill a ddewiswyd yn yr un modd yn dilyn hyfforddiant mewn sgiliau siarad a gwrando yn yr iaith Saesneg. Yr Asesiad Darparwr-Hawlydd oedd cam cyntaf y broses.

Fel rhan o'r ail gam, bydd angen i chi ddilyn yr hyfforddiant, a rhoddir y dyddiadau y mae angen i chi fynychu'r hyfforddiant isod, ynghyd â'r cyfeiriad y bydd yn rhaid i chi ei fynychu a’r amseroedd y bydd yn ofynnol i chi fod yn bresennol. Bydd yr hyfforddiant yn helpu eich dealltwriaeth o'r iaith Saesneg ac yn eich helpu i siarad â phobl eraill yn Saesneg.

Y trydydd cam yw asesiad ôl-hyfforddi ar ddiwedd y cwrs, y mae'n rhaid i chi hefyd gymryd rhan ynddo. Os byddwch yn llwyddo o ran dilyn eich hyfforddiant, a’ch bod yn llwyddiannus [post training assessment], cewch dystysgrif i ddangos eich bod wedi cyrraedd y safon gydnabyddedig. Os byddwch yn aflwyddianus yn yr asesiad, gallwch drafod gyda'ch anogwr gwaith Adran Gwaith a Phensiynau pa hyfforddiant iaith Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill sydd ar gael i chi.

Beth sy'n rhaid i chi ei wneud
Mae’n rhaid i chi gymryd rhan yn yr hyfforddiant o [insert date] i [insert date], ar yr amseroedd a restrir isod oni bai:

	Y dywedwyd wrthych nad oes angen bellach i chi gymryd rhan, neu
	Mae eich cais am Gredyd Cynhwysol yn dod i ben, p’un bynnag yw'r cynharaf.


Mae'n hanfodol eich bod yn mynychu ar y dyddiadau a'r amseroedd isod, fel arall, efallai y bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei effeithio fel yr esbonnir isod.

Mae’n rhaid i chi gymryd rhan yn yr hyfforddiant am [insert number of hours per week, up to 16 hours per week] o [BEGINNING DATE] i [END DATE] sy’n cyfanswm o xx wythnos [up to 20 weeks]. Mae’r diwrnodau a’r amseroedd y disgwylir i chi fynd fel a ganlyn: 

Dydd

Presenoldeb yn ystod y Bore

Presenoldeb yn ystod y Prynhawn


O

I

O

I
Dydd Llun

     

     

     

     
Dydd Mawrth

     

     

     

     
Dydd Mercher

     

     

     

     
Dydd Iau

     

     

     

     
Dydd Gwener

     

     

     

     
Dydd Sadwrn

     

     

     

     
Dydd Sul

     

     

     

     


Os bydd hyn yn newid am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Dylech ganiatáu digon o amser i gynllunio eich taith er mwyn cyrraedd yno mewn pryd.

Os na allwch fynd i'r hyfforddiant, cysylltwch â’ch Anogwr Gwaith (neu’r rhif ffôn Credyd Cynhwysol a roddir uchod) a [insert provider contact name / number] ar unwaith ac esbonio pam na allwch fynd i'r hyfforddiant.

Help cyrraedd yr hyfforddiant
Er mwyn eich helpu i fynd i'r hyfforddiant, efallai y gall Credyd Cynhwysol helpu gyda'ch costau teithio/gofal plant ac ati. Bydd angen i chi ddangos prawf i Gredyd Cynhwysol, er enghraifft, tocynnau teithio.



Os ydych am drefnu hyn mae'n rhaid i chi ein ffonio ar 0345 6000 723 cyn diwrnod cyntaf yr hyfforddiant.

Dod â rhywun gyda chi i'r hyfforddiant
Gofynnwch i’r darparwr hyfforddiant ar [insert contact number] os yw'n bosib i chi ddod â ffrind neu berthynas gyda chi.

Os nad ydych yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant
Os nad ydych yn mynychu ac yn cymryd rhan llawn yn yr hyfforddiant, heb reswm da, caiff sancsiwn lefel isel ei osod i'ch taliadau Credyd Cynhwysol. 

Mae hyn yn golygu y bydd eich taliadau yn cael eu torri ar gyfer pob diwrnod o ddyddiad yr hyfforddiant, hyd nes:

	y diwrnod cyn i chi ein ffonio i gytuno i fynd a chymryd rhan llawn yn y hyfforddiant Gofynion Iaith Saesneg , (ar yr amod y byddwch yn gwneud yr hyn rydych wedi’i gytuno dros y ffôn); neu 
y diwrnod cyn y bydd eich Anogwr Gwaith yn dweud wrthych nad oes angen i chi bellach gymryd rhan yn yr hyfforddiant; neu

y diwrnod y bydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn dod i ben (oni bai eich bod yn dod yn rhan o gais ar y cyd neu'n dod yn sengl).

Bydd Credyd Cynhwysol yn rhoi gwybod i chi pryd y bydd rhan gyntaf eich sancsiwn wedi dod i ben.

Mae ail ran y sancsiwn yn gyfnod penodol o 7, 14 neu 28 diwrnod yn dibynnu ar faint o weithiau rydych wedi cael sancsiwn lefel isel arall. Ar gyfer hawlwyr o dan 18 oed, mae ail ran y sancsiwn yn gyfnod penodol o 7 diwrnod, yn dibynnu ar p'un a ydych wedi cael sancsiwn tebyg o fewn y 12 mis blaenorol.

Caiff sancsiynau eu hesbonio yn eich pecyn Ymrwymiad Hawlydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gofynion Hyfforddiant Iaith Saesneg, gallwch gysylltu â mi dros y ffôn neu’n ysgrifenedig drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt yn y llythyr hwn.

Os ydych yn anfodlon
Dylech ddisgwyl cael eich trin yn deg. Byddwn wedi esbonio safonau gofynnol y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym yn eich cyfarfod cyntaf.

Os nad ydych yn fodlon gyda’n gwasanaeth, gallwch wneud cwyn. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol.

Os hoffech gwyno am ein gwasanaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni a dweud wrthym yn gyntaf. Byddwn wedi egluro ein gweithdrefnau cwyno yn eich cyfarfod cyntaf.

Os ydych wedi mynd drwy'r broses hon ac yn anfodlon â‘r ffordd rydym wedi delio â'ch cwyn, gallwch ofyn i'r Archwilydd Achosion Annibynnol ymchwilio i’r mater.

Fel arfer, bydd yr Archwilydd Achosion Annibynnol ond yn derbyn cwyn i’w ymchwilio os:

	rydych eisoes wedi cael ymateb terfynol gennym, neu
	rydych wedi aros wyth wythnos am ymateb.


I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.ind-case-exam.org.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau 
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

     

Yn gywir 


     





Rydym yn ymrwymedig i drin pobl yn deg, beth bynnag yw eu hanabledd, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws trawsryweddol, oedran, crefydd neu gredoau. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon.


