
 

 

 

 

  

Ebrill 2019 

 

Annwyl Fyfyriwr, 

 

Seremoni Raddio - Grŵp Colegau NPTC 

Dydd Llun 08 Gorffennaf 2019 am 12:00pm 

Diolch am roi gwybod i ni eich bod yn bwriadu mynychu’r Seremoni Raddio eleni.  Mae’r 

pethau canlynol yn amgaeedig; 

 Llyfryn gwybodaeth gan Ede and Ravenscroft ynghylch lluniau ac archebu 
gwisgoedd academaidd 

 Canllawiau ar gyfer Darpar-raddedigion 
 

Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe yw lleoliad Seremonïau 

Graddio Grŵp Colegau NPTC 2019 a chynhelir dwy seremoni.  Cynhelir eich seremoni 

raddio am 12pm ac fe’ch cynghorir na fydd modd i chi raddio o unrhyw seremoni arall ar 

wahân i’r un a ddyrannwyd i chi. 

Mae gan bob myfyriwr sy’n graddio hawl awtomatig i ymgeisio am 2 docyn i westeion ar 

gyfer y seremoni.  Gwerthfawrogwn y bydd eisiau tocynnau ychwanegol arnoch o bosib a 

gwnawn ein gorau glas i fodloni eich anghenion lle y bo hynny’n bosib..  

I wneud cais am eich HOLL docynnau, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda: 
graduation@nptcgroup.ac.uk  gan roi’r manylion canlynol – 

 eich enw  

 eich rhif unigryw fel myfyriwr (fel y dangosir ar eich cerdyn myfyriwr Grŵp NPTC) 

 teitl y cwrs eich bod yn graddio ohono  

 faint o docynnau i westeion sydd eu hangen arnoch ar gyfer y seremoni raddio? 
 

14 Mehefin 2019 yw’r dyddiad cau am wneud cais am docynnau a byddwn yn rhoi gwybod i 

chi faint o docynnau a fydd yn cael eu rhoi i chi erbyn 24 Mehefin 2019. Byddwch yn derbyn 

eich tocynnau i westeion wrth gofrestru ar fore’r seremoni ac ni fydd modd cael mynediad i’r 

seremoni heb docyn. 

Wrth ymgeisio am eich tocynnau i westeion, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda os oes 

gan eich gwesteion unrhyw ofynion arbennig ynglŷn â symudedd neu fynediad i’r lleoliad, er 

mwyn i ni allu sicrhau y bydd y diwrnod mor gysurus â phosib. 
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Mae rhaid i chi wisgo gwisgoedd academaidd (h.y. cap a gŵn) eich Prifysgol a fydd eisiau eu 

harchebu ar-lein gydag Ede and Ravenscroft wrth fynd i: www.gownhire.co.uk. 

Bydd modd i chi archebu eich gwisgoedd academaidd tan 29 Mehefin 2019.  Sylwch os 

gwelwch yn dda y bydd angen i chi ddefnyddio tâp mesur er mwyn mesur maint eich pen 

(cylchedd).  

Mae’n allweddol eich bod yn archebu cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod yr eitemau 

yn cael eu danfon i’r Neuadd Fawr ar ddiwrnod y Seremoni Raddio.  Ni ellir gwarantu unrhyw 

archebion sy’n cael eu gwneud yn llai na 21 diwrnod cyn i’r digwyddiad gael ei gynnal. 

 

Os nad oes modd i chi fynychu’r Seremoni, beth bynnag fo’r rheswm, bydd Ede a 

Ravenscroft yn ad-dalu’r taliad a wnaethpwyd gennych o dan y Cytundeb Llogi, ar yr amod 

ei fod wedi derbyn rhybudd i ganslo drwy e-bost o leiaf saith diwrnod gwaith cyn dyddiad y 

Seremoni (sef 29 Mehefin ar gyfer seremoni raddio 2019).  

Os ydych chi wedi prynu gŵn yn barod gan fwriadu mynychu, rhowch wybod i ni os gwelwch 

yn dda am fod angen ychwanegu’r wybodaeth hon at ein ffeiliau. 

Gobeithiaf ein bod wedi egluro popeth i chi ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Neuadd 

Fawr, Campws y Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe ar ddydd Llun 08 Gorffennaf 2019. 

 Os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, ymwelwch â’n gwefan os gwelwch yn dda 

www.nptcgroup.ac.uk/graduation neu cysylltwch â Kimberley Mann ar 01686 614222. 

Yn gywir  

 

Richard Tong 

Pennaeth Cynorthwyol: Addysg Uwch 
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Seremoni Raddio - Grŵp Colegau NPTC 

 

Dydd Llun 08 Gorffennaf 2019 @ 12:00pm (3pm) 

 

Hoffwn ymgeisio am gyfanswm o ___ docyn i westeion.  Mae hyn yn cynnwys y ddau 

docyn i westeion y bydd gennyf hawl i’w derbyn yn awtomatig. 

 

Enw________________________________________________________________ 

Rhif unigryw fel Myfyriwr Grŵp NPTC _____________________________________ 

Cwrs _______________________________________________________________ 

 

 

 

Sganiwch ac anfonwch eich cais drwy e-bost os gwelwch yn dda 

i:graduation@nptcgroup.ac.uk 

 

 

 

 

 

 


