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Ffurflen Ymholi am Anghenion Cymorth 

Dylid llenwi’r ffurflen hon naill ai ar ffurf electronig gan defnyddio Adobe Acrobat Reader, neu pe 

hoffech chi lenwi’r ffurflen â llaw, llenwch hi mewn PRIFLYTHRENNAU a defnyddio inc du. 

Bydd y tîm Cymorth Myfyrwyr yn defnyddio’r atebion a rowch ar y ffurflen hon i ganfod a oes angen help arnoch i 

fanteisio i’r eithaf ar eich amser yn y Brifysgol. Gallai fod angen cymorth arnoch am un neu fwy o resymau: nam 

corfforol, Anawsterau Dysgu Penodol, materion iechyd meddwl neugorfforol. Defnyddir y wybodaeth bersonol a rowch i 

ni at y diben o ddarparu cymorth priodol i chi yn ystod eich cwrs 

Er mwyn rhoi’r cymorth gorau posibl i chi, efallai y bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch o’r ffurflen hon ag 

eraill, dim ond os bydd angen iddynt wybod. Ni wneir hyn heb i chi wybod neu heb eich caniatâd. Gorau po gyntaf i 

chi darparu’r gwybodaeth hon i ni, gorau po gyntaf gallwn sicrhau bod unrhyw addasiadau rhesymol angenrheidiol yn 

cael ei wneud. 

Ni fydd yr wybodaeth a rowch ar y ffurflen hon yn effeithio ar eich lle ar y cwrs mewn unrhyw ffordd. Rydym yn eich 

annog i lenwi’r ffurflen hon os oes anghenion cymorth arnoch, ond nid oes rhaid i chi wneud. Gallwch alw gyda 

Gwasanaethau Myfyrwyr ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs yn y Brifysgol a thrafod pryderon am eich anghenion 

cymorth gydag aelod o’r tîm Cymorth Dysgu. 

Rhif Myfyriwr PCYDDS (os yw’n hysbys) 

Teitl Mr/Mrs/Miss/Ms/Arall 

Cyfenw / Enw Teulu 

Enw(au) Cyntaf 

Dyddiad Geni (DD/MM/BBBB) 

Rhyw Dyn Menyw 

Cyfeiriad Parhaol / Mamwlad 

Sir/Talaith 

Côd Post/Zip 

Gwlad 

Rhif Ffôn Cartref 

Rhif Ffôn Symudol 

Cyfeiriad E-bost 

Cyfeiriad lle byddwch chi’n byw wrth astudio (os yw’n wahanol i’ch cyfeiriad parhaol) 

Sir/Talaith 

Côd Post 

Rhaglen Astudio 

Blwyddyn Mynediad (h.y. blwyddyn 1/2/3) 

Lleoliad 
Abertawe Caerfyrddin Llambed Llundain Caerdydd 

Birmingham Arall – noder O Bell 
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A ydych wedi gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl? YDW 
NAC 

YDW 

A ydych wedi cofrestru’n berson ag anabledd? Os ydych, rhowch fanylion yr anabledd isod YDW 
NAC 

YDW 

A ydy unrhyw un o’r canlynol yn effeithio arnoch? (Os oes, ticiwch bob un sy'n berthnasol) 

Nam corfforol Nam ar y golwg Nam ar y clyw 

Iechyd meddwl Iechyd corfforol Diabetes 

Asthma Epilepsi Arall 

Anhawster Dysgu Penodol (e.e. dyslecsia, dyspracsia, ADHD, Syndrom Asperger, ASD (anhwylder yn y sbectrwm 

awtistig) 

Disgrifiwch ym mha fodd y gallech gael eich effeithio, yn eich tyb chi, tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni (e.e. defnyddio 

gwasanaethau, cyfathrebu, cymhorthion cymorth) 

A ydych yn cael unrhyw driniaeth feddygol neu asesiad meddygol ar hyn o bryd â all effeithio 

arnoch pan ddewch i’r Brifysgol? Os ydych, esboniwch os gwelwch yn dda 
YDW 

NAC 

YDW 

A oes gennych adroddiad asesiad diagnostig neu adroddiad gan weithiwr proffesiynol 

meddygol i gadarnhau’ch cyflwr ac ym mha fodd y mae’n effeithio arnoch? Os oes, a 

wnewch chi ei atodi i’r ffurflen hon neu’i anfon i’r cyfeiriad ar ddiwedd y ffurflen hon cyn 

gynted â phosibl. 

YDW 
NAC 

YDW 

A fydd angen rhoi ystyriaeth i’ch anghenion o ran llety ar y campws? Os bydd, esboniwch os 

gwelwch yn dda 
YDW 

NAC 

YDW 

A fyddai angen cymorth arnoch petaech yn gorfod gadael adeilad ar frys mewn sefyllfa o 

argyfwng? 
YDW 

NAC 

YDW 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? 

Datganiad 

Rhoddaf ganiatâd i’r tîm Cymorth Dysgu gadw gwybodaeth am fy anghenion, a throsglwyddo hyn (gan gynnwys fy 
manylion cyswllt os bydd angen) i aelodau o staff.  

Mae cyfrinachedd yn golygu bod manylion amdanoch yn cael eu datgelu ar sail ‘angen gwybod’ yn unig. 

Ni fydd manylion o natur personol yn cael eu datgelu heb eich caniatâd oni bai bod mater diogelwch brys yn codi a all 
effeithio arnoch chi neu eraill. 

Trwy deipio’ch enw yma rydych chi’n llofnodi’r ffurflen hon yn electronig. 

Llofnod y Myfyriwr Dyddiad 
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Gellir cyflwyno’r ffurflen hon ar ffurf electronig, neu ar ffurf copi caled i’r cyfeiriad campws perthnasol isod: 

Campws Abertawe/Birmingham: dominic.williams@uwtsd.ac.uk 

Dominic Williams, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, PCYDDS, Ystafell 104N (Cymorth Dysgu), Adeilad 

IQ , Heol Ynys, Abertawe  SA1 8EW    

Ffôn: +44 (0)1792 481195 

Campws Caerfyrddin /Llundain/ Academi Llais, Caerdydd/ Canolfan Berfformio Cymru, Caerdydd: 

h.e.davies@uwtsd.ac.uk 

Helen Davies, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, PCYDDS, Adeilad Myddfai, Caerfyrddin, SA31 3EP 

Ffôn: +44 (0)1267 676822 

Campws Llambed: nerys.williams@uwtsd.ac.uk 

Nerys Williams, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, PCYDDS, Adeilad Caergaint, Llambed, SA48 7ED 

Ffôn: +44 (0)1570 424960 

mailto:dominic.williams@uwtsd.ac.uk
mailto:h.e.davies@uwtsd.ac.uk
mailto:nerys.williams@uwtsd.ac.uk

	Rhif Myfyriwr PCYDDS os ywn hysbys: 
	Teitl MrMrsMissMsArall: 
	Cyfenw  Enw Teulu: 
	Enwau Cyntaf: 
	Dyddiad Geni DDMMBBBB: 
	Cyfeiriad Parhaol  MamwladRow1: 
	SirTalaith: 
	Côd PostZip: 
	Gwlad: 
	Rhif Ffôn Cartref: 
	Rhif Ffôn Symudol: 
	Cyfeiriad Ebost: 
	Cyfeiriad lle byddwch chin byw wrth astudio os ywn wahanol ich cyfeiriad parhaolRow1: 
	SirTalaith_2: 
	Côd Post: 
	Rhaglen Astudio: 
	Blwyddyn Mynediad hy blwyddyn 123: 
	Disgrifiwch ym mha fodd y gallech gael eich effeithio yn eich tyb chi tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni ee defnyddio gwasanaethau cyfathrebu cymhorthion cymorthRow1: 
	A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthymRow1: 
	Llofnod y Myfyriwr: 
	Dyddiad: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Text37: 


