Cyffle cyfartall mewn ca
ael defnydd
d o gynhy
yrchion a gwasanaet
g
thau
Mae
e'r ddogfen h
hon yn nodii polisi City & Guilds o ran
r sicrhau cyfle cyfartal a chael
defn
nydd o gynh
hyrchion a gwasanaetha
au.
Ymrrwymiad
Rydym yn cefno
ogi cyfle cyffartal mewn
n addysg, hyyfforddiant a chyflogaetth ac rydym
m yn
ymrw
wymedig i ssicrhau nad yw neb syd
dd am ennilll un o'r cymw
wysterau ne
eu
ddyffarniadau'n wynebu rhw
wystrau dian
ngen rhag g
gwneud hyn
n.
Nod
dweddion a
arbennig
At ddibenion y polisi
p
hwn, rydym
r
am ssicrhau nad ydym yn gw
wahaniaethu
u yn erbyn
gwyr oherwyydd eu hoed
d, anabledd
d, ailbennu rrhyw, prioda
as neu bartn
neriaeth sifil,
dysg
beicchiogrwydd a mamolaetth, hil, crefyydd neu gred
d, rhyw, tue
eddiad rhywiol a/neu farrn
wleidyddol.
dau
Nod
I ddiiwallu ein hyymrwymiad byddwn yn
n:
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datblygu
u ac yn cynn
nig cynhyrchion a gwassanaethau ssydd wedi'u seilio'n unig ar
ofynion galwedigae
ethol, techne
egol, proffessiynol neu sstatudol ac n
nad ydynt yn
gwahan
niaethu'n ddiangen yn e
erbyn unrhyw
w un ar sail y nodwedd
dion penodo
ol a
nodir yn
n y polisi hw
wn



sicrhau bod egwydd
dorion cydra
addoldeb yn
n rhan anna
atod o brose
es ddatblygu
ua
hyffordd
di staff mewnol ac ymgyynghorwyr



ymgynghori ag unig
golion a sefyydliadau pe
erthnasol yr ystyriwn eu
u bod yn brio
odol i
sicrhau nad oes rhw
wystrau dian
ngen i atal m
mynediad mewn
m
perthyynas â'n
cynhyrchion a'n gw
wasanaethau
u



hwyluso
o mynediad i asesu trwyy gael trefniiadau clir yn
n eu lle i wneud addasiadau
rhesymo
ol a fydd yn adlewyrchu
u anghenion
n dysgwyr u
unigol ac yn sicrhau bod
d yr
asesiad yn aros yn ddilys, yn ddibynadwy
d
y ac yn gyso
on lle caiff ad
ddasiadau e
eu
cymerad
dwyo



sicrhau bod gan ein
n canolfannau eu polisii cyfle cyfarttal eu hunaiin sy'n gweithio
ar y cyd gyda'n poliisi ni, a bod ganddynt systemau
s
a gweithdrefn
nau yn eu lle
ei
weithred
du ac i fonitrro'r polisi'n effeithiol



sicrhau bod gan ein
n canolfannau weithdre
efn apeliada
au a chwynio
on a'u bod yyn
cymryd camau i siccrhau bod ym
mgeiswyr yn
n deall hyn, a sut a phrryd i apelio neu
n i
gwyno i City & Guilds.
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Perchennog: Rheoliad ac Archwiliad

M
Mae hon yn ddo
ogfen electronig. Gellir cyrchu'r fersiwn diwedda
araf yn electroniig. Nid yw'r holl gopïau a argrefffir yn cael eu rheoli.

oi'r polisi hw
wn ar waith
h
Rho
I roi''r polisi hwn
n ar waith yn
n llwyddiann
nus byddwn
n yn:
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ei wneud ar gael i'r holl staff, yymgynghorw
wyr a chanolfannau, ac i unrhyw un
n sydd
yn gofyn
n amdano, a
ac yn rhoi cyyhoeddusrw
wydd clir idd
do ar ein gw
wefan



trefnu gw
weithgaredd
dau datblyg
giad i'n holl sstaff ac ymg
gynghorwyr sydd yn
ymwneu
ud â datblyg
gu a sicrhau
u ansawdd e
ein cynhyrch
hion a'n gwa
asanaethau
u



cyfeirio'n
n benodol a
at nodau'r po
olisi hwn wrrth ddatblygu ac adolyg
gu ein
cynhyrchion a'n gw
wasanaethau
u



cynnal g
gweithgor i ffonitro, adollygu a gwella effeithiolrrwydd y poliisi hwn yn g
gyson.
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