Ffurflen Gais AU
2019/20

Mae’r ffurflen hon ar gael hefyd mewn
fformatau amgen (Sain, Braille a phrint
mawr)

Adran 1: Math o Gais
Rhaglen Addysg Uwch Amser Llawn - Rhaid gwneud pob cais i raglenni amser llawn trwy UCAS (www.ucas.com)
Rhaglen Addysg Uwch Amser Llawn (Uniongyrchol)

Gall ymgeiswyr ddewis gwneud cais yn uniongyrchol i’r coleg. Os yw hyn yn berthnasol i chi, bydd angen i chi
lenwi Adrannau 2 – 10 o’r ffurflen hon

Rhaglen Addysg Uwch Rhan-Amser

Dylid gwneud pob cais rhan-amser yn uniongyrchol i’r Coleg trwy lenwi Adrannau 2 -10 o’r ffurflen hon

Rhaglen Addysg Uwch Atodol (Lefel 6 yn unig)

Dylid gwneud pob cais Atodol yn uniongyrchol i’r Coleg trwy lenwi Adrannau 2 -10 o’r ffurflen hon

Cais Clirio UCAS

Gellir gwneud ceisiadau Clirio UCAS trwy lenwi Adrannau 2, 9 a 10 o’r ffurflen hon

Adran 2:Manylion Personol

Defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS ac INC DU i lenwi’r ﬀurﬂen hon

Rhyw:

Teitl (Mr., Mrs., Miss ac ati.):

Gwryw

Benyw

Arall

Enw cyntaf (yn llawn) :
Enwau canol (yn llawn):
Cyfenw :
Cyfenw blaenorol:
Cyfenw yn 16 oed :
Hoffwn gael fy adnabod fel:
Cyfeiriad e-bost:
Rhif ffôn symudol.:

/

Dyddiad geni (DD/MM/BBBB) :

/

Rhif yswiriant gwladol (opsiynol) :

Cyferiad Presennol:
Llinell cyfeiriad 1 :
Llinell cyfeiriad 2 :
Tref :
Sir :
Cod Post :
Rhif ffôn cartref. :
Ydych chi wedi symud i
Gymru i astudio? :

Ydw

Nac ydw

Os YDW, o ba wlad y
daethoch chi?

Ydych chi'n breswyliwr y DU neu ydych chi wedi byw yn y DU drwy gydol y tair
blynedd ddiwethaf?:

Ydw

Nac ydw
18.1

Adran 3: Cymorth a Chefnogaeth

Hoffai'r Grȁp gadw manylion cyswllt cyfredol i'w defnyddio
mewn argyfwng

Enw cyswllt mewn argyfwng:
Rhowch wybod i Gymorth Busnes neu Wasanaethau
Myfyrwyr os ydy'r manylion hyn yn newid.

Rhif ffôn symudol mewn argyfwng.:

Oes gennych unrhyw euogfarnau troseddol neu euogfarnau heb eu penderfynu?
Gall methu â rhoi gwybodaeth berthnasol arwain at waharddiad o bosib

Oes

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Os OES, rhowch fany lion os gwelwch yn dda:
Oes gennych unrhyw faterion iechyd y dylai’r Grȁp fod yn ymwybodol ohonynt
e.e. asthma, iselder, diabetes:
Os OES, rhowch fanylion:
Oes gennych unrhyw anawsterau dysgu neu anableddau a allai gael effaith ar eich gallu i
ddysgu a/neu ddefnyddio cyfleusterau'r Coleg e.e. dyslecsia, parlys yr ymennydd. :
Os OES rhowch fanylion:

Adran 4: Iaith ac Addysg
Beth ydy eich iaith gyntaf?

Saesneg

Cymraeg

Yrn mha iaith yr hoffech dderbyn unrhyw ddeunydd cyfathrebu ynghylch eich cwrs:
Ydych yn siarad Cymraeg yn rhugl? :

Ydw

Saesneg

Cymraeg

Rwy'n siarad Cymraeg ond dim yn rhugl

Nac ydw

Dyddiad gadael (lle y bo’n briodol)

Ysgol neu goleg presennol/diwethaf:
Sut wnaethoch chi gael gwybod am y Coleg?:

Arall

Trwy'r ysgol

Llafar gwlad

Hysbysebion

Baneri

Prosbectws

Fy nghwrs coleg

Arall
A ydych wedi astudio cwrs Addysg Uwch o’r blaen?

Do

Naddo

Os DO, rhowch fanylion:

Adran 5: Manylion am Arholiadau
Safon U/Lefel 3/Arall

Pwnc

A ydych wedi ennill unrhyw rai o'r canlynol
(neu gyfatebol) Graddau A* - C?

Section 6: Gerida

Enw'r canolwr:
Cyfeiriad post neu e-bost y canolwr:

TGAU Saesneg Iaith

Gradd neu Radd
Ddisgwyliedig

TGAU Mathemateg

Dyddiad
dyfarnu

TGAU Cymraeg (iaith gyntaf)

Rhowch enw a chyfeiriad person fyddai’n barod i roi geirda i chi (Os ydych mewn
addysg amser llawn, dylai hwn fod yn athro/darlithydd yn eich ysgol neu leoliad dysgu
presennol)

Adran 7: Datganiad Personol

Defnyddiwch y gofod hwn i roi rhagor o wybodaeth i gefnogi eich
cais ar gyfer eich dewis cwrs. Dylech ystyried astudiaeth flaenorol,
gwaith â thâl a di-dâl a phrofiad bywyd, yn ogystal â’ch galluoedd a’ch rhinweddau personol, ac unrhyw wybodaeth arall
fydd yn helpu i ddangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Eglurwch pam yr ydych am astudio’r cwrs a beth yr ydych yn
gobeithio ei wneud ar ôl i’r cwrs orffen. Atodwch dudalennau ychwanegol, yn ôl yr angen.

Adran 8: Manylion y Cais

Gwnewch yn siwr bod eich dewis ar gael ar y campws yr ydych am
astudio ynddo (mae angen manylion UCAS ar gyfer ymgesiwyr Clirio
yn unig).

Cwrs

Campws

ID Personol UCAS

Rhif Clirio UCAS

Adran 9: Datganiad
Hoffai'r Coleg anfon manylion atoch am unrhyw gyrsiau neu ddigwyddiadau sy'n
dod yn fuan a allai fod o ddiddordeb i chi. Hoffech dderbyn y cyfathrebiadau hyn
sy'n ysylltiedig â marchnata?

Hoffwn

Na hoffwn

Deallaf fod gan Grúp Colegau NPTC yr hawl i ganslo, newid neu gau cyrsiau os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol.

Prosesu Data:

Hysbysiadau Preifatrwydd

Defnyddir y data a ddarparwyd gennych gan y Grúp er mwyn darparu eich addysg i chi a'r holl
wasanaethau y bydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'ch addysg. Bydd data yn cael eu prosesu mewn
dull sy'n berthnasol ac yn gymesur â'r diben.

Grúp NPTC

Casglir data personol sensitif i sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg a'n bod yn cwrdd â'ch anghenion
unigol. Ni fydd unrhyw benderfyniadau ynglþn â'ch addysg yn seiliedig ar y data hyn. Pe byddai'r data
hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion monitro neu adrodd, ni fydd modd adnabod dysgwyr.
Mae copïau printiedig o'r
polisïau hyn ar gael ar gais.

Efallai y bydd eich data yn cael eu rhannu ag asiantaethau allanol o bosib er mwyn darparu'ch addysg
neu os ydym dan orfodaeth statudol i wneud hyn.
Rhoddwyd mynediad i gopi o Hysbysiad Preifatrwydd Myfyrwyr AU Grúp Colegau NPTC i chi sy'n
darparu manylion llawn am y data yr ydym yn casglu amdanoch a sut y mae'r wybodaeth yn cael ei
diogelu, ei phrosesu a'i defnyddio.. Wrth arwyddo'r ffurflen hon, rydych yn cytuno eich bod wedi
darllen a deall y polisïau hyn.

Sylwer: Gallai fod yn angenrheidiol i chi gael gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS), yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn gwneud cais amdano (cost cyfredol £44).
Rhoddir gwybod i chi yn ystod eich cyfweliad os oes angen i chi wneud cais am y gwiriad DBS.

Llofnodwch y ffurflen hon a’i dyddio:
Dyddiad y llofnod (DD/MM/BBBB):

Llofnod:

/

/

Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i’r tîm Derbyn yn y cyfeiriad priodol a nodir isod:
Coleg Bannau Brycheiniog (BB), Coleg Y Drenewydd (NT)
Derbyniadau,
Grǒp Colegau NPTC – Coleg y Drenewydd, Ffordd Llanidloes,
Y Drenewydd, Powys SY16 4HU Ffôn: 01686 614205

Coleg Afan (A), Academi Llandarcy (Ll), Coleg Castell-nedd (N)
Derbyniadau,
Grǒp Colegau NPTC – Coleg Castel-nedd, Heol Dǒr-y-Felin, Castell-nedd
SA10 7RF
Ffôn: 01639 648033

At Ddefnydd staff yn Unig
Cod y Person

Cod y Cwrs

Dyddiad y Cyfweliad

Dyddiad:
Dull:

Calendr y Cwrs
Amser y Cyfweliad

Staff Cyweld

Cynhaliwyd y cyfweliad gan:

WYNEB YN WYNEB / FFÔN/FIDEO (SKYPE/FACETIME etc) (dileer fel y bo’n briodol)

Crynodeb o’r cyfweliad:

Gwnaed cynnig: AMODOL, YN AMODOL AR GADARNHAU CANLYNIADAU A GEIRDA BODDHAOL
Amodau pellach:
Enw'r cwrs

