Ffurflen Ymholi ynghylch Anghenion Cymorth
Bydd y tîm Cymorth Dysgu yn defnyddio’r ffurflen Cymorth Dysgu hon i ddarganfod a fydd arnoch angen
cymorth, o bosibl, i’ch helpu chi i wneud yn fawr o’ch amser yn y brifysgol. Mae’n bosibl y bydd arnoch angen
cymorth am un neu ragor o resymau: nam corfforol, Anhawster Dysgu Penodol, problemau meddyliol neu
gorfforol. Er mwyn darparu’r cymorth priodol i chi yn ystod eich cwrs, efallai y bydd angen i ni rannu’r wybodaeth
a roddwch ar y ffurflen hon ag eraill, gwneir hyn gyda’ch caniatâd chi.
Gorau po gyntaf y cawn ni’r wybodaeth gennych, er mwyn i ni drafod addasiadau rhesymol ac felly, rydym yn
eich annog i lenwi’r ffurflen hon os bydd gennych ofynion cymorth. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi lenwi’r
ffurflen hon ac mae croeso i chi alw yn y Gwasanaethau Myfyrwyr ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau
gyda ni yn y brifysgol i drafod cymorth.

Manylion Personol
Teitl Mr / Mrs / Miss / Arall
Cyfenw / Enw Teuluol
Cyfenwau / Enwau a
Roddwyd
Dyddiad Geni (DD/MM/BB)
Cyfeiriad Parhaol / Cartref (i gynnwys cod post)

Sir
Rhif Ffôn Cartref
Rhif Ffôn Symudol
E-bost
Cyfeiriad Gohebiaeth (os yw’n wahanol i’r uchod)

Sir

Dewis Prifysgol
Rhaglen Astudio
Campws
Mis a blwyddyn y derbyniad
ar y cwrs
Lefel – 4, 5, 6 neu ol-gradd
Llawn-amser, rhan-amser nu
o bellder

Anabledd
A yw unrhyw un o’r canlynol yn effeithio arnoch? Os ydyw, ticiwch bob un sy’n berthnasol
Nam Corfforol (symudedd)

Nam ar y Golwg

Nam ar y Clyw

Afiechyd meddwl

Diabetes

Epilepsi

Asthma
Anhawster Dysgu Penodol (e.e. Dyslecsia, Dyspracsia, ADHD, Syndrom Asperger, ASD)
Arall (rhowch fanylion)
Cyflwr meddygol (rhowch fanylion)

Rhowch dystiolaeth o’r uchod, os yw’n bosibl, trwy atodi’r ddogfen/dogfennau perthnasol wrth
ddychwelyd y ffurflen hon. Ticiwch yr holl ffurfiau o dystiolaeth rydych yn eu rhoi.
Llythyr meddyg /
Adroddiad awdioleg
Arall:
ymgynghorydd
Adroddiad seiciatryddol
Adroddiad optegydd
Adroddiad Therapi
Adroddiad ysgol
Galwedigaethol /
gwasanaethau cymdeithasol
Adroddiad addysgol /
Adroddiad athro arbenigol
seicolegol
Disgrifiwch yr effaith y credwch y gallai fod arnoch pan fyddwch yn fyfyriwr gyda ni (e.e. Symudedd
o gwmpas y campws, cymryd nodiadau, cyflwyniadau)

Ar hyn o bryd a ydych yn dilyn unrhyw driniaeth feddygol neu
asesiad meddygol a allai effeithio arnoch pan ddewch i’r Ydw
brifysgol? Os ydych, esboniwch isod.

Nac
ydw

Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) (Ar gyfer Myfyrwyr y DU yn unig)
Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn grant nad yw’n dibynnu ar brawf modd ac a ddyfernir gan Gyllid
Myfyrwyr i roi cymorth academaidd i fyfyrwyr sydd ag anabledd hirdymor tra byddant mewn addysg
uwch.
Ydych chi wedi gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gyfer eich cwrs newydd?
Ydw, wedi gwneud cais eisoes
Nac ydw
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.studentfinancewales.co.uk os ydych yn byw yng Nghymru
neu os ydych yn byw yn Lloegr www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas.

Myfyrwyr Rhyngwladol
Ni chaiff myfyrwyr rhyngwladol hawlio DSA, fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd modd i fyfyrwyr tramor
gael arian trwy eu llywodraeth gartref, noddwyr neu ysgoloriaethau. Mae’n bosibl hefyd fod
ymddiriedolaethau elusennol a sefydliadau y gellir cysylltu â nhw i gael arian.
Ydych chi wedi gwneud cais am unrhyw arian rhyngwladol i gael
Ydw
cymorth?

Nac
ydw

Gadael mewn Argyfwng
A fyddai arnoch angen cymorth pe bai rhaid i chi adael adeilad yn
Byddai
gyflym mewn argyfwng?
Os byddai, rhowch fanylion.

Na
fyddai

Llety
Mae gan y brifysgol lety cyfyngedig yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe i fyfyrwyr Y Drindod
Dewi Sant.
A ydych yn bwriadu gwneud cais am lety’r Drindod Dewi Sant?

Ydw

Nac
ydw

Cymorth Gofal Personol
Os bydd arnoch angen cymorth gofal personol yn y brifysgol cysylltwch â’ch awdurdod lleol (myfyrwyr
y DU yn unig) cyn gynted ag y bo modd i drafod hyn gan y gall gymryd amser hir iawn i’w drefnu ac nid
y brifysgol sy’n ei ddarparu.

Gwybodaeth Ychwanegol
Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ddweud wrthym?

Datganiad
Cydsyniaf i’r manylion a ddatgelwyd ar y ffurflen hon gael eu cadw gan y Tîm Cymorth Dysgu a
throsglwyddir y rhain, gan gynnwys fy manylion cyswllt os bydd angen, i staff perthnasol y brifysgol er
mwyn trafod unrhyw addasiadau rhesymol yn rhan o’r broses o wneud cais. Deallaf fod modd
adolygu’r trefniad hwn ar unrhyw adeg oni bai fod problem diogelwch uniongyrchol.
Llofnod
Dyddiad

Gellir cyflwyno’r ffurflen hon ar ffurf electronig, neu ar ffurf copi caled trwy’r post i’r cyfeiriad
perthnasol isod:
Birmingham Sparkhill:
a.leonard@uwtsd.ac.uk
Ang Leonard, Disability Adviser, UWTSD Birmingham Learning Centre, 636 Stratford Road, Sparkhill
Birmingham, B11 4AR
Tel: +44 (0)300 323 0178
Birmingham Victoria House, Quay Place:
h.jacobson@uwtsd.ac.uk
Hana Jacobson, Disability Adviser, UWTSD, Victoria House, Quay Place, Edward Street, Birmingham
, B1 2RA
Tel:+44 (0)121 229 3011
Caerfyrddin / Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) / Canolfan Berfformio Cymru (CBC):
disability@uwtsd.ac.uk
Helen Davies, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, Y Drindod Dewi Sant, Adeilad
Myddfai, Caerfyrddin, SA31 3EP
Ffôn: +44 (0) 1267 676822
Llambed:
disability@uwtsd.ac.uk
Nerys Williams, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, Y Drindod Dewi Sant, Adeilad
Caergaint, Llambed, SA48 7ED
Ffôn: +44 (0) 1570 424960
Llundain (0val / Holborn):
a.luck@uwtsd.ac.uk
Abi Luck, Disability Adviser, Student Services, UWTSD, Winchester House, 11 Cranmer Road,
London, SW9 6EJ
Ffôn: +44(0) 2075 667600
Canolfannau Abertawe / Birmingham / Allgymorth:
disability@uwtsd.ac.uk
Louise Salmon neu Kimberley Jenkins, Ymgynghorydd Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr, Y
Drindod Dewi Sant, Ystafell 104N (Cymorth Dysgu), Adeilad IQ, Heol Ynys, Abertawe, SA1 8EW
Ffôn: +44 (0) 1792 481195

