cynllun
gwrth
hiliaeth

	Mae CBCDC yn ofod i bawb – mae
cynwysoldeb yn werth craidd ac
rydym yn parchu ein gilydd. Mae
hyn yn hollbwysig i’n rhagoriaeth.
"Casgliad o wyth amcan trosfwaol ar gyfer
2020-25 yw ein Cynllun Cydraddoldeb
Strategol ac fe’i cefnogir gan gynllun
gweithredu blynyddol. Ochr yn ochr â
hyn, ac wedi’i gysylltu'n uniongyrchol iddo,
rydym wedi trosi'r amcanion yn Gynllun
Gwrth-hiliaeth sy’n nodi’r camau y byddwn
yn eu cymryd eleni ac yn y dyfodol i greu’r
math o brofiad Coleg cynhwysol yr ydym
i gyd am ei rannu. Mae hwn yn dangos
sut y caiff cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant eu hyrwyddo ar gyfer
nodwedd warchodedig hil. Mae'r holl
nodweddion gwarchodedig wedi'u cynnwys
yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r
cynllun gweithredu blynyddol."

"Fel y dywedodd ein Hathro Cadair
Rhyngwladol ar gyfer Amrywiaeth, Uzo
Iwobi, mor wych yn lansiad Hanes Pobl
Dduon Cymru 365, mai taith rydym yn
ei chyd-gerdded yw hon. Gwyddom nad
ydym wedi cyrraedd eto ond rydym yn
gwrando ac yn dysgu wrth i ni fynd ac
mae’n wych i gael cefnogaeth ar draws
y Coleg er mwyn helpu i gael popeth yn
iawn. Mae'n daith heriol, ond mae dysgu
gyda'n gilydd yn werthfawr iawn ar nifer
o lefelau. Diolch i bawb sy’n gweithio
gyda ni ar hyn."

Yr Athro Helena Gaunt | Prifathro

Mae ein gweithredu wedi'i
gynllunio ar gyfer y tymor byr
a'r tymor hwy

Eleni
rydym yn gweithredu ac yn creu
newid drwy dri phwynt ffocws:

Y flwyddyn nesaf
byddwn yn mynd ymhellach:

+ C
 efnogi ac ymgysylltu â myfyrwyr,
cynulleidfaoedd a chymunedau
+ Cryfhau ein harfer creadigol
+ Datblygu strwythurau a hyfforddiant

+ Y
 mestyn ein hunain ymhellach mewn
newid trawsnewidiol cynaliadwy
+	Adrodd ar ein cynnydd
+	parhau i wrando a dysgu

Cefnogi ac ymgysylltu
â myfyrwyr, cynulleidfaoedd
a chymunedau

Tyfu
rhwydwaith
cefnogi ar gyfer
myfyrwyr sydd
â nodwedd
warchodedig
hil

Helpu gyda
chaledi pan fo
anghydraddoldeb
ariannol yn
bodoli

Gwreiddio
ethos parch
gwrth-hiliaeth
ar bob lefel o
fywyd Coleg

Chwilio am/
datblygu
cynulleidfaoedd
newydd
Cysylltu â
chymunedau i
ganfod doniau
newydd

Gwrando'n
astud ar brofiadau
myfyrwyr a sgwrsio
amdanynt
Ymestyn
ein gwasanaeth
cwnsela i gynyddu
arbenigedd

Cysylltu'n
rheolaidd â myfyrwyr
sydd â nodwedd
warchodedig hil

Egluro a
chyfathrebu
ein system
cwynion

Cryfhau ein
harfer creadigol

Cyflwyno
targedau clir ar
gyfer amrywio ein
cynulleidfaoedd

Recriwtio
pobl o leiafrifoedd
ethnig i addysgu
a dylanwadu
Dwyn
ynghyd grwpiau
cynghori newydd i
ganolbwyntio
ar gerddoriaeth
a drama

Aelodaeth o
ac ymgysylltu
â sefydliadau
blaenllaw yn
y sector

Cyllid ysgoloriaeth
i ddenu mwy o fyfyrwyr
amrywiol, yn cynnwys
y rheini sydd â nodwedd
warchodedig hil

Nodi addunedau
penodol ar gyfer
ein Rhaglen
Greadigol

Adolygiad
parhaus o raglenni
gradd gyda meddwl
gwrth-hiliaeth

Integreiddio
thema weledol o
barch ar draws
bywyd y Coleg a’r
storïau yr ydym yn
eu hadrodd

Datblygu strwythurau
a hyfforddiant

Canolbwyntio ar
ymwybyddiaeth
o hil wrth i ni ddatblygu
ein staff a threialu
hyfforddiant newydd
ar gyfer datblygiad
proffesiynol

Casglu a
dadansoddi
data er mwyn
gwirio
cynnydd

Diweddaru
sesiynau ymsefydlu
ein myfyrwyr i gynnwys
ymwybyddiaeth o hil gyda
ffocws ar ymgysylltu
â gwahaniaethau, ac
ar bŵer, ffiniau
a pharch

Cyflwyno amcanion
cydraddoldeb,
amrywiaeth a
chynhwysiant clir i
ddatblygiad cwricwlwm
a’n strategaeth
academaidd

Cyflwyno
perchnogaeth
ac atebolrwydd
tryloyw ar gyfer
ein strategaeth
cydraddoldeb
trosfwaol

Gosod
targedau
newydd ar gyfer
recriwtio staff
amrywiol

Amserlen o'r hyn sy'n
digwydd a phryd…

MEDI

2020

Chwefror

2020
System
cwynion
diwygiedig

Ymgysylltu â
sefydliadau

2021

Fforwm
creadigol
newydd
Rhwydweithiau
cymorthnewydd
i fyfyrwyr

Ymsefydlu a
datblygu

Cyhoeddi
cynllun
gweithredu

Penodiadau
creadigol
allweddol
Cwnsela
estynedig

Hyfforddiant
myfyrwyr
i bawb

Targedau
amrywiaeth
myfyrwyr
Casglu
data

Addewidion
adran
integredig
Gwreiddio
ethos o
barch

Grwpiau
cynghori
newydd

Targedau
amrywiaeth
cynulleidfaoedd

Strategaeth
ysgoloriaethau

Hyfforddiant
staff
cynhwysfawr

Adolygiad
parhaus o
raglenni

Targedau
recriwtio
staff

