
Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac am ddim i bob myfyriwr, trwy lofnodi’r ffurflen byddwch yn cytuno 
i gytundeb cyfrinachedd rhyngoch chi a’ch mentor.

Ni chymerir nodiadau yn ystod sesiynau ac ni fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu, oni bai:
  Os byddwch yn rhoi sail i’ch mentor gredu y byddwch yn achosi niwed corfforol difrifol i eraill 
  Os ydych chi’n datgelu mater sy’n cynnwys unrhyw fath o gamdriniaeth i chi’ch hun
  Os byddwch yn datgelu mater sy’n ymwneud â cham-drin unrhyw berson o dan 18 oed neu unrhyw 
 berson yr ystyrir ei fod yn oedolyn sy’n agored i niwed.
  Os byddwch yn datgelu gwybodaeth sy’n ymwneud â gweithredoedd terfysgaeth neu ddelio cyffuriau.

Adnoddau ychwanegol ar gael gan y Tîm Cymorth i Fyfyrwyr 
  llinell absenoldeb myfyrwyr a chyllid myfyrwyr: studentsupport@nptcgroup.ac.uk 
  cymorth llesiant: wellbeing@nptcgroup.ac.uk 
  cymorth sgiliau astudio: studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk 
  cymorth cwnsela: counsellorreferral@nptctgroup.ac.uk, student.kooth.com 
  pryderon diogelu: safeguarding@nptcgroup.ac.uk 
  cydraddoldeb ac amrywiaeth: diversity@nptcgroup.ac.uk 
  www.careerswales.gov.wales cyngor gyrfaoedd:
  cymorth i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau a 
  chymorth UCAS
  cefnogaeth arbenigol i gyn-filwyr y fyddin, plant teuluoedd sy’n gwasanaethu, pobl ifanc mewn 
 gofal a phobl sy’n gadael gofal, gofalwyr, oedolion ifanc sy’n ofalwyr.
  Gwasanaeth cwnsela / llesiant y tu allan i oriau: student.kooth.com

Ffurflen Atgyfeirio Mentoriaid Cymheiriaid i Fyfyrwyr
Enw: Rhif Adnabod fel Myfyriwr:

Campws: Dyddiad Geni:

Cwrs:

E-bost Coleg:

Rhyw o ddewis y mentor:

Dull gohebiaeth o ddewis (e-bost / Teams):

Rhowch grynodeb byr o’r pwnc / pynciau yr ydych am eu trafod a chynnwys y diwrnod a’r amser sydd orau 
gennych i gwrdd â hwy: (Cynigir y gwasanaeth o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 4.00pm yn 
ystod y tymor yn unig)

Dydd: Amser:

Llofnod: Dyddiad:
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