RHEOLI
TRYCHINEBAU
Rheoli argyfyngau
Wyt TI…?
4 y n gallu cadw dy bwyll mewn
sefyllfaoedd heriol?
4 y n dda am ddatrys problemau?
4 yn arweinydd a rheolwr prosiect naturiol?
4 yn gyfathrebwr rhagorol?
4 yn hoffi helpu pobl eraill?
4 yn gryf a phenderfynol pan ddaw’r angen?
4 y n hoff o gynllunio mewn argyfwng neu
reoli parhad busnes neu asesu risg neu
waith dyngarol…?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall
i ddatrys problemau
ledled y byd

Sut?
Ystyria’r posibiliadau:
4 Astudio Rheoli Argyfyngau ar
lefel gradd – i wneud hynny, bydd
Safon Uwch mewn Mathemateg,
y Gwyddorau a Daearyddiaeth yn
fanteisiol
4 Astudio cwrs MSc. Fel arfer, byddai hyn
yn dilyn gradd dda ag anrhydedd mewn
pwnc perthnasol
4 Treulio blwyddyn dramor fel rhan o dy
radd er mwyn cael profiad rhyngwladol
4 Gwneud profiad gwaith mewn ysbyty
neu interniaeth gydag elusen sy’n rhoi
cymorth mewn trychinebau e.e.
y Groes Goch neu Oxfam

Ystyria ieithoedd:

Eisiau rhagor o wybodaeth?
Cymer olwg ar y rhain:

Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd
mewn rheoli trychinebau –
• R
 edR UK www.redr.org.uk
Cyngor ar y cam nesaf –
• www.ucas.com
•	https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaetham-swyddi/gweithiwr-cymorth-dyngarol
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

“Mae profiad o ddigwyddiadau pwysig,
gartref a thramor, yn dangos y gall sawl
cenedl fod yn rhan o’r darlun. Gall siarad
ieithoedd tramor fod yn werthfawr i’r rhai
sy’n ymwneud â rheoli argyfyngau; yn
ystod y cyfnod cynllunio, wrth ymateb i
argyfyngau ac wrth ddelio â sgil effeithiau
digwyddiadau o’r fath.”
- Marc Beveridge, Cadeirydd y Gymdeithas
Cynllunio mewn Argyfwng
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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.

