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Cwestiynau cyffredinol y broses asesu ar-lein
C: Beth ddylwn i ei wisgo ar gyfer fy asesiad?
A: Byddem yn awgrymu eich bod yn gwisgo rhywbeth sy’n briodol yn eich barn chi ar
gyfer lleoliad asesu gan y bydd rhai o’ch ymatebion yn cael eu cofnodi.

C: Pryd mae dyddiad cau fy mhroses asesu ar-lein?
A: Y dyddiad cau ar gyfer y broses asesu ar-lein yw hanner nos ar y dyddiad cau fel
y cytunwyd gan eich heddlu recriwtio. Gweler eich e-bost gwahoddiad am y dyddiad
cau. Ar gyfer asesiadau eraill efallai y bydd yn rhaid i chi eu cwblhau fel rhan o'r
broses, cyfeiriwch at e-byst gwahoddiad.

C: Pa mor hir mae'n ei gymryd i gwblhau'r broses asesu
ar-lein?
A: Adolygwch y canllaw i ymgeiswyr asesiadau ar-lein, sy'n rhoi dadansoddiad o bob
ymarfer a'i amseriadau. Dewch o hyd i'r canllaw – Darllenwch y canllawiau i
ymgeiswyr, Canllaw i ymgeiswyr y broses asesu ar-lein.

C: Pa mor aml y byddaf yn derbyn e-byst atgoffa i
gwblhau'r ymarferion proses asesu ar-lein?
A: Ar ôl i chi gael eich gwahodd i gwblhau ymarfer, byddwch yn derbyn nodiadau
atgoffa dyddiol gan y system. Mae hyn er mwyn sicrhau, fel ymgeisydd, nad ydych
yn colli'ch cyfle i gwblhau'r broses. Er y byddwch yn derbyn y nodiadau atgoffa yn
ddyddiol, nid oes pwysau i'w cwblhau cyn belled â bod yr ymarferion wedi'u cwblhau
cyn eich dyddiad cau penodol.

C: Ga i ymgeisio i fwy nac un llu?
A Sylwch, os oes gennych gais gyda mwy nag un heddlu, dim ond gydag un heddlu
y caniateir ichi eistedd y broses asesu ar-lein ar y tro. Rhaid i chi roi gwybod i ni ar
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unwaith os ydych eisoes wedi cwblhau'r broses asesu gyda heddlu arall. Cysylltwch
â ni yn recruit@college.police.uk

C. Ga i drosglwyddo proses asesu ar-lein o un heddlu i'r
llall?
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu trosglwyddo eich tocyn proses asesu ar-lein o’ch llu
recriwtio gwreiddiol i heddlu arall ar ôl derbyn eich canlyniadau.
Sylwch, mater i ddisgresiwn yr heddluoedd yw os ydynt yn dymuno derbyn eich sgôr
a drosglwyddwyd. Bydd angen i chi ymgynghori â'r heddluoedd ynglŷn â hyn.
I weld a yw hyn yn bosibl, bydd angen i chi gysylltu â'r heddlu yr ydych yn dymuno
trosglwyddo iddo a gofyn iddynt gael eich tocyn asesiad ar-lein blaenorol gan eich
heddlu recriwtio gwreiddiol y buoch yn rhan o'r broses asesu ar-lein ag ef. Dylid
cynnal hyn rhwng heddluoedd.

C: Pryd alla i ail-sefyll y broses asesu ar-lein?
A: Os ydych am ail-sefyll y broses asesu ar-lein, gallwch wneud hynny ymhen tri mis
o'r pwynt y byddwch yn derbyn eich canlyniadau.
Fe'ch cyfyngir i geisio'r asesiad ar-lein ddwywaith mewn cyfnod o 12 mis. Bydd gofyn
i chi gwblhau pob ymarfer eto o fewn y broses asesu ar-lein .

C: Unwaith y byddaf yn clicio ar y ddolen ymarfer, a yw'r
ymarfer wedi'i amseru wedi dechrau'n swyddogol?
A: Pan fyddwch yn clicio ar y ddolen yn yr e-bost byddwch yn cael eich tywys i
dudalen mewngofnodi, ac yna cyfarwyddiadau ymgeisydd. Yna byddwch yn gweld
cyfres o fideos cyfarwyddiadol cyn dechrau'r cyfweliad fideo, gan gynnwys
cyfarwyddiadau ynghylch gwirio ymarferoldeb eich meicroffon a chamera. Byddem
yn eich cynghori i agor y ddolen pan fyddwch yn barod i gwblhau'r asesiad.
Sicrhewch eich bod yn gadael digon o amser i gwblhau cyn y dyddiad cau, gan
gynnwys y risg bosibl o faterion technegol y gallai fod angen i chi ofyn am gymorth
arnynt.
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C: Pryd a sut y byddaf yn derbyn fy nghanlyniadau?
A: Ni fydd y Coleg Plismona yn rhoi'r dyddiadau yn uniongyrchol i ymgeiswyr
ddisgwyl canlyniadau. Cysylltwch â'ch heddlu recriwtio a fydd yn rhoi'r wybodaeth
ddiweddaraf am eich canlyniadau ac unrhyw amserlenni.

C: Beth yw'r marc pasio ar gyfer y broses asesu ar-lein?
A: Er mwyn cael eich ystyried yn llwyddiannus, disgwylir i chi fodloni'r safon ofynnol
genedlaethol, fodd bynnag gall heddluoedd godi'r safon hon yn ôl eu disgresiwn. Ar
ôl derbyn eich adborth a'ch canlyniadau, bydd eich adroddiad yn esbonio'r marciau
pasio gofynnol ar gyfer pob ymarfer.

C: A allaf gael adborth ar fy mherfformiad?
A: Gallwch, unwaith y byddwch wedi cael gwybod am y canlyniadau, gallwch weld
adroddiad adborth personol ar gyfer ymarferion a gynhaliwyd fel rhan o'r broses
asesu ar-lein.
Os gwnaethoch gymryd y broses asesu ar-lein cyn 8 Chwefror 2021, ni allwn
ddarparu adroddiad adborth personol. Fodd bynnag, gall eich heddlu recriwtio
ddarparu rhagor o wybodaeth am eich canlyniadau ochr yn ochr ag adroddiad
adborth cyffredinol i roi cyd-destun ar eich canlyniadau.

C: Pryd fyddaf yn derbyn fy ngwahoddiad i ddechrau'r
broses asesu ar-lein?
A: Bydd y llu recriwtio yn hysbysu ymgeiswyr o bryd i ddisgwyl eu gwahoddiad i
gwblhau'r broses asesu ar-lein, ynghyd ag amser a dyddiad cwblhau.
Ar ddyddiad agor eich proses asesu ar-lein, caniatewch y diwrnod llawn i dderbyn
eich e-bost gwahoddiad i bob un o'r ymarferion. Byddwch yn derbyn un e-bost gyda
dolenni i'r holl ymarferion sydd wedi'u cynnwys. Os na fyddwch yn derbyn yr e-bost
hwn erbyn 5pm ar y diwrnod a nodir, cysylltwch â'ch llu recriwtio neu
recruit@college.police.uk
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Os oes gennych gyfrif Hotmail, sicrhewch y parth no-reply@outmatch.com yn cael
ei ychwanegu at eich rhestr anfonwyr cymeradwy. Os oes gennych gyfrif Gmail,
gwiriwch bob ffolder.

C: Nid yw fy ymholiad wedi cael sylw eto ac mae
dyddiad cau fy nghais yn ddyledus. Beth ddylwn i ei
wneud?
A: Os oes unrhyw faterion nad ydynt wedi cael sylw llawn erbyn y dyddiad cau,
gallwch fod yn dawel eich meddwl yr ymdrinnir â'r mater o hyd.

C: A oes angen i mi gwblhau'r cyfweliad ar sail
cymhwysedd os wyf wedi cyfweld â'r heddlu o'r blaen?
A: Ydy, disgwylir y bydd unrhyw gyfweliadau/asesiadau yr ydych yn cymryd rhan
ynddo gyda'r heddlu cyn ymgymryd â'r broses asesu ar-lein yn cael ei ddefnyddio fel
mesur sifftio. Fodd bynnag, holwch eich heddlu recriwtio os ydych yn ansicr o'r
broses.

C: Rwyf wedi camddeall yr ymarfer ysgrifenedig ac wedi
anfon cynnwys anghyflawn. A allaf ail-wneud yr
ymarfer?
A: Yn anffodus, ni fyddem yn gallu cyhoeddi ailsefyll gan fod cyfarwyddiadau
ymgeisydd yn nodi’n glir bod yn rhaid i chi ateb tri chwestiwn a dim ond cyflwyno’r
ymateb pan fyddwch yn hapus i wneud hynny. Ar ôl cyflwyno, ni all ymgeiswyr
wneud newidiadau.
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C: Nid wyf wedi derbyn e-bost cadarnhau ar ôl cwblhau'r
ymarfer ysgrifenedig. A ddylwn i dderbyn un?
A: Ni fyddwch yn derbyn e-bost cadarnhau ar ôl cwblhau'r ymarfer ysgrifenedig.
Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ymateb bydd neges yn
ymddangos ar y sgrin yn cadarnhau ei fod wedi dod i law.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn e-bost gan y llwyfan asesu yn cadarnhau bod eich
prawf barn sefyllfaol, cyfweliad seiliedig ar gymhwysedd ac ymarferion briffio wedi'u
cyflwyno.

C: Rwyf wedi pasio’r broses asesu ar-lein. Beth sydd
nesaf?
A: Bydd eich heddlu recriwtio mewn cysylltiad uniongyrchol i drafod y camau nesaf.

C: Rwyf wedi gwneud cais i fod yn dditectif gwnstabl.
A oes angen i mi sefyll y broses asesu ar-lein?
A: Os ydych yn ansicr o'ch proses ymgeisio, cysylltwch â'r heddlu yr ydych wedi
gwneud cais iddo'n uniongyrchol a fydd yn rhoi cyngor ar y broses a'r amserlenni.

C: Sut ydw i'n rhoi adborth ynghylch y broses asesu arlein?
Fel rhan o fonitro a datblygu'r broses o recriwtio heddweision, byddem yn hoffi
clywed eich barn ar eich profiad. Efallai y rhoddir dolen i chi yn dilyn yr asesiad sy'n
eich gwahodd i gymryd rhan mewn holiadur adborth ymgeisydd.
Bydd unrhyw adborth y medrwch ei ddarparu yn werthfawr. Fodd bynnag, nodwch
na allwn drin unrhyw adborth a roddwch yn yr holiadur hwn fel apêl ffurfiol. Felly ni
ddylech ddisgwyl ymateb i'r materion a godir trwy'r sianel hon.
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Gallwch hefyd e-bostio unrhyw adborth sydd gennych ar y broses asesu ar-lein i
recruit@college.police.uk . Os oes gennych unrhyw adborth ar y broses recriwtio
ehangach, cyfeiriwch hwn at eich heddlu recriwtio.

C: Pa gymhwysiad neu addasiad rhesymol a ellir ei
ddarparu?
A: Os ydych yn credu y gallai fod gennych hawl i lety neu addasiad rhesymol neu os
hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, gweler Darllenwch y canllawiau
i ymgeiswyr, Asesiadau ar-lein canllaw addasiadau rhesymol i ymgeiswyr.

C: Sut ydw i'n gwybod a oes angen addasiad rhesymol
arnaf?
A: Os oes gennych unrhyw gyflwr, dros dro neu fel arall, a allai beri ichi fod dan
anfantais yn ystod yr asesiad - er enghraifft beichiogrwydd, anaf neu anabledd, gan
gynnwys dyslecsia - efallai y bydd gennych hawl i lety neu addasiad rhesymol.
Os ydych yn credu y gallai fod gennych gyflwr a allai eich rhoi dan anfantais yn yr
asesiad, neu os ydych wedi derbyn addasiadau rhesymol neu lety mewn asesiadau
neu arholiadau ffurfiol yn y gorffennol, cysylltwch â'r heddlu yr ydych yn gwneud cais
iddo. Gall eich llu recriwtio eich cynorthwyo gyda chyngor pellach gyda'ch cais am
lety neu addasiad rhesymol.
Gweler hefyd Darllenwch y canllawiaui ymgeiswyr, Asesiadau ar-lein canllaw
addasiadau rhesymol i ymgeiswyr.
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Cwestiynau technegol proses asesu ar-lein
C: Beth yw'r gofynion system ar gyfer cynnal y broses
asesu ar-lein?
A: Ar gyfer y broses asesu ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch.


Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, dylai eich system weithredu fod
yn Windows 7 (neu uwch) neu Mac OS 11.0 (neu uwch).



Dylai fod gan eich porwr y fersiwn diweddaraf o'r porwyr canlynol: Microsoft
Edge, Mozilla Firefox neu Google Chrome.



Nid oes angen Adobe Flash gan nad yw hwn yn gweithredu mwyach.



Bydd angen gwe-gamera a meicroffon ar gyfer recordio cwestiynau fideo yn y
cyfweliad seiliedig ar gymhwysedd a'r ymarfer briffio.



Mae cydnawsedd Apple ar gyfer iPhone yn gofyn am iOS 8.0 neu ddiweddarach.
Mae angen iPad OS 8.0 neu ddiweddarach ar iPad. Mae angen iOS 8.0 neu
ddiweddarach ar iPod Touch.



Cydnawsedd Android 4.1 ac uwch.

C: Beth os byddaf yn dod ar draws anawsterau
technegol?
Os cewch anawsterau technegol yn ystod eich proses asesu ar-lein, cysylltwch â'r
llwyfan asesu ar unwaith, naill ai drwy'r botwm 'angen cymorth' sydd i'w weld yn
ystod eich ymarfer neu'n uniongyrchol yn support@outmatch.com fel y gellir dod i
benderfyniad cyn dyddiad cau'r asesiad.
Rhowch y wybodaeth isod yn eich e-bost i ganiatáu i'r llwyfan asesu eich cynorthwyo
cyn gynted â phosibl.
1. Eich enw.
2. Yr Heddlu yr ydych yn gwneud cais iddo.
3. Y ddyfais a'r porwr rydych chi'n eu defnyddio i gwblhau'r broses.
4. Yr ymarfer proses asesu ar-lein rydych chi'n ei gwblhau.
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5. Esboniad byr o'r mater.
Peidiwch â gorffen yr ymarfer os ydych chi'n profi problemau technegol. Mae
cefnogaeth outmatch ar gael 24/7. Gallwch ddisgwyl ymateb o fewn 30 i 60 munud
i'ch ymholiad.
Gallwch hefyd gysylltu â recruit@college.pnn.police.uk os yw materion technegol
yn effeithio ar eich asesiad.

C: Mae OutMatch wedi datgan i gysylltu â'm cyflogwr.
Pwy yw hwn?
A: Hwn fydd y llu recriwtio yr ydych wedi gwneud cais iddo.

C: Pan fyddaf yn clicio ar ddolen ymarfer corff, mae fy
nghyfrifiadur/cluniadur yn araf, ac rwy'n cael
awgrymiadau i ailgychwyn fy nyfais.
A: Cyn cwblhau'r broses asesu ar-lein, gwiriwch nad oes gan eich
cyfrifiadur/cluniadur unrhyw ddiweddariadau yn aros i gael eu gosod, gan y gallai
hyn achosi problemau, trwy wneud y canlynol.


Ar gyfer Windows, agorwch Windows Update trwy glicio ar y botwm Cychwyn,
cliciwch ar Pob Rhaglen, ac yna cliciwch ar Windows Update. Yn y cwarel chwith,
cliciwch gwirio am ddiweddariadau, ac yna aros tra bod Windows yn edrych am y
diweddariadau diweddaraf ar gyfer eich cyfrifiadur. Os canfyddir unrhyw
ddiweddariadau, cliciwch Gosod diweddariadau.



Ar gyfer Apple, Ewch i Gosodiadau > Cyffredinol > Diweddariad Meddalwedd.
Mae'r sgrin yn dangos y fersiwn sydd wedi'i gosod ar hyn o bryd o iPadOS a
bydd yn rhoi gwybod ichi a oes diweddariad ar gael.
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Ynglŷn â'r Coleg
Ni yw'r corff proffesiynol ar gyfer y gwasanaeth
heddlu yng Nghymru a Lloegr.
Gan gydweithio â phawb ym maes plismona, rydym
yn rhannu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar
swyddogion a staff i atal troseddu a chadw pobl yn
ddiogel.
Rydyn ni'n gosod y safonau mewn plismona i
adeiladu a chadw ymddiriedaeth y cyhoedd ac rydyn
ni'n helpu'r rhai mewn plismona i ddatblygu'r
arbenigedd sydd ei angen i fodloni gofynion heddiw
a pharatoi ar gyfer heriau'r dyfodol.
college.police.uk
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