
 
 

 

Disgrifiad Swydd – Ymarferydd Cefnogaeth i Deuluoedd Cued Speech UK 

 

Oriau: Parhaol, rhan amser/hyblyg i gynnwys rhai penwythnosau a nosweithiau, dau dydd neu 

gyfartal i un deg pedwar awr yr wythnos 

Cyflog: £27,000 – £32,000 pro rata  

Pensiwn:  Bydd yr elusen yn cyfrannu 3% at bensiwn addas. 

Cynllun Gwarchod Incwm.  Ar ôl 12 mis o gyflogaeth bydd deiliad y swydd yn cael ei gofrestru yng 

nghynllun gwarchod incwm yr elusen. 

Lleoliad: De ddwyrain Cymru. Mae’r swyddfeydd gweinyddol yng Nghwmbrân, Torfaen  

Teithio: Teithio ar draws y DU, a gwaith ar y penwythnos yn achlysurol. 

Cytundeb: Cytundeb tair blynedd, gyda chyfnod prawf o chwe mis, gan adrodd i Gyfarwyddwr 

Gweithredol a Rheolwr Gwasanaeth Nam ar y Clyw y Gwasanaeth Cefnogi Synhwyraidd a 

Chyfathrebu.  

Cued Speech:- Iaith yn weledol i fabanod a phlant byddar ac sydd â nam ar eu clyw yn y DU. 

Elusen yw Cued Speech sydd â’r nod o roi mynediad llawn i fabanod, plant ac oedolion byddar 
ac sydd â nam ar eu clyw i’w hiaith gartref fel y gallan nhw gael y sgiliau cyfathrebu sydd angen 
arnyn nhw i gyrraedd eu potensial llawn yn eu cyd-destun teuluol a chymdeithasol. 

Mae Cued Speech yn fersiwn gweledol o iaith lafar sy’n defnyddio wyth siâp llaw yn unig mewn 
pedwar ystum yn agos at y geg i egluro’n llwyr holl batrymau gwefusau mewn lleferydd.  Rydych 
yn cyfeirio wrth i chi siarad a gall y baban/plentyn byddar weld yr hyn yr ydych yn ei ddweud. 

Rydym am recriwtio Ymarferydd Cefnogaeth i Deuluoedd i weithio yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r 
rhanbarth hwn yn cael ei dargedu gydag arian newydd i ledaenu defnydd proses Cued Speech, 
gan roi cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant i rieni.  

Mae hwn yn brosiect cyffrous, newydd sydd wedi ei ariannu er mwyn cyrraedd pob plentyn neu 

berson ifanc sydd wedi eu geni’n fyddar, hyd at oed 18.  Mae’r gwaith yn cael ei gyflwyno mewn 

tair ardal ddaearyddol wahanol. 

 

Mae gennym ni dîm arloesol a deinamig sy’n cefnogi’r prosiect yma ac rydym yn chwilio am 
unigolyn sydd â gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda rhieni a theuluoedd sydd â phlant sy’n 
fyddar neu sydd ag anghenion arbennig neu ychwanegol. Bydd angen i chi fod yn empathig, yn 
broffesiynol ac yn ymarferol yn eich dulliau o weithredu. 

 

 

 



 
 
 

 

Bydd yr Ymarferydd Cefnogaeth i Deuluoedd yn:  

• Cynnig ymweliadau un-wrth-un i’r cartref gyda theuluoedd i asesu eu hanghenion yn 
gywir a chynnig cefnogaeth wedi ei chanoli ar y teulu iddyn nhw i fagu baban byddar. 

• Cyflwyno syniad proses Cued Speech i rieni a theuluoedd.  

• Rhoi hyfforddiant sylfaenol ym mhroses Cued Speech i rieni babanod a phlant byddar.  

• Helpu sefydlu grwpiau cefnogi rhieni i fabanod a phlant byddar. 

• Annog a chefnogi rhieni i gynnal grwpiau rhieni. 

• Rhoi gwybodaeth, cyngor a chanllaw i bobl broffesiynol ynglŷn â Cued Speech a sut y 
mae’n cyd-fynd â Mewnblaniadau'r Cochlea ac Iaith Arwyddion ac yn cefnogi caffaeliad 
iaith. 

• Cydweithio gydag ymarferwyr eraill yn y tîm o amgylch y plentyn er mwyn cefnogi’r 
canlyniad gorau i’r plentyn a’r teulu. 

• Gallu cyflwyno i grwpiau o rieni a phobl broffesiynol 

Bydd gennych eisoes brofiad o weithio gyda theuluoedd ac, os yn bosibl, plant byddar.  

Bydd gennych wybodaeth a phrofiad cynhwysfawr o weithdrefnau diogelu, cyfrinachedd a 
diogelu data 

Bydd gennych wybodaeth ardderchog a phrofiad o ddatblygiad plant.  

Byddwch yn deall y syniad o ymarfer wedi ei ganoli ar y teulu.   

Bydd gennych ddealltwriaeth a gwybodaeth dda o ddatblygiad a chaffaeliad iaith. 

Byddwch yn gallu gweithio fel rhan o dîm ac ar eich liwt eich hun. 

Rhaid i chi fod yn barod i deithio i Gwmbrân, Torfaen ble mae ein Swyddfa Ganolog, ar gyfer 
cyfarfodydd tîm ac yn ôl y galw. 

Efallai bydd rhaid i chi weithio rhai nosweithiau a phenwythnosau er mwyn cwrdd ag anghenion y 
teulu a phobl broffesiynol eraill. 

Bydd angen profiad arnoch chi o gofnodi’n gywir a defnyddio cronfa ddata gyda dealltwriaeth dda 
o brotocolau diogelu data a chyfrinachedd 

Rhaid i chi fod yn brofiadol gyda phroses Cued Speech neu fod yn barod i weithio tuag at 
gymhwyster Lefel Dau ym mhroses Cued Speech yn ystod eich cyfnod prawf. 

Yn ein tro rydym yn cynnig swydd wych, mewn tîm ardderchog, gyda chefnogaeth hyfforddiant a 
goruchwyliaeth ardderchog oddi mewn i’r trydydd sector. 

 


