AU PAIR
Gweithio a theithio mewn awyrgylch diogel, teuluol
Wyt TI’N mwynhau…?
4
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g ofalu am blant?
bod yn fywiog a chreadigol?
b od yn annibynnol a rheoli dy amser?
o riau hyblyg?
bywyd teuluol?
teithio?
gweithio dramor?

Bydd angen...

4 h unan-bwyll a llawer iawn o amynedd
4 b od yn hynod gyfrifol ac ymwybodol
o ddiogelwch

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall
i fynd â dy sgiliau dramor

Sut?

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Ystyria’r posibiliadau:

Cymer olwg ar y rhain:

4 Cael CGC neu Ddiploma NNEB mewn
Gofal Plant (lleiafswm lefel 3)
4 Gwarchod plant nad ydyn nhw’n
perthyn i dy deulu di, y byddai eu rhieni
yn fodlon rhoi tystlythyrau – bydd
angen o leiaf dau dystlythyr gan rai nad
ydyn nhw’n perthyn i ti
4 Cael profiad gwaith e.e. mewn
meithrinfa leol i gael tystlythyr
proffesiynol
4 Cael gwiriad DBS
4 Dysgu ieithoedd

Cyngor ar ddod yn Au Pair –
• C
 ymdeithas Asiantaethau Au Pair Prydain
(BAPAA) www.bapaa.org.uk
• C
 yngor Datblygu’r Gweithlu Plant (CWDC)
• G
 wiriad DBS – www.gov.uk/government/
organisations/disclosure-and-barring-service
• AuPairWorld – www.aupairworld.com/en

Ystyria ieithoedd:
“Mae’n anfantais fawr mynd i wlad heb
wybod unrhyw beth am eu diwylliant
a’u gwareiddiad. Mae’n gwneud i chi
ymddangos yn eithaf anwybodus; mae
ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn hynod
bwysig os ydych eisiau bod yn au pair
llwyddiannus. Os cewch eich hun gyda
theulu yn Ffrainc, mi fyddwch angen
cyfathrebu gan ddefnyddio elfennau
sylfaenol eu hiaith.”

Cyngor ar gynllunio blwyddyn allan –
• www.travelaware.campaign.gov.uk/
• www.globalgraduates.com/
Cyngor ar y cam nesaf –
• www.ucas.com
• https://gyrfacymru.llyw.cymru/
Cyngor ar ieithoedd –
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
• www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•	www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/
ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

- Sandra Landau, Cadeirydd Cymdeithas
Asiantaethau Au Pair Prydain

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru

www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk
Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.

