
Ffurflen Atgyfeirio
Cwnsela a Lles Myfyrwyr 

Enw’r Myfyriwr: Rhif Adnabod y Myfyriwr:

Dyddiad Geni: Campws:

Cwrs:

Ebost: Symudol:

Ffôn Cartref.: A all y cwnselydd gysylltu â chi gartref?  
Gall / Na all (rhowch gylch)

Atgyfeiriwyd gan: 
Hunan/Tiwtor/Gwasanaethau Dysgwyr/Arall (rhowch gylch) 
Dyddiad yr atgyfeiriad:

Llofnod Myfyriwr:

Manylion cyswllt brys:

Enw: Rhif cyswllt:

Perthynas: Cyfeiriad:

Manylion Cyswllt Meddyg Teulu:
Enw a chyfeiriad y feddygfa:

Enw’r meddyg teulu (os yw ar gael): Rhif ffôn:  

Meddyginiaeth gyfredol:

Asiantaethau/sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’ch gofal/cymorth?  
CAMHS / ISCAN / MIND / neu arall:                                                                                        (rhowch gylch neu nodwch)

A fyddech cystal ag asesu eich sefyllfa bresennol?

Mae fy materion yn effeithio arna i:    peth o’r amser / y rhan fwyaf o’r amser / drwy’r amser? (rhowch gylch)

Sut mae eich materion yn effeithio ar eich astudiaethau? 
ddim o gwbl/weithiau/y rhan fwyaf o’r amser/Dydw i ddim yn gallu astudio oherwydd fy materion (rhowch gylch)

A fyddai’n well gennych gael cwnsela yn Gymraeg?   Byddai/Na fyddai

A oes diwrnod pan fyddai’n anodd i chi ddod i gwnsela e.e. oherwydd eich bod yn mynd i’r gwaith, lleoliad neu arall – 
(rhowch gylch o amgylch unrhyw ddiwrnod y gallai fod yn anodd i chi fynychu isod) 
Llun / Mawrth / Mercher / Iau / Gwener

Sylwer: Mae’r Gwasanaeth Cwnsela yn breifat ac yn gyfrinachol; cedwir yr holl ddata yn hollol gyfrinachol ac yn unol â 
deddfwriaeth Diogelu Data

Os oes unrhyw un o’r rhain yn berthnasol, yna mae’n ofynnol i’r tîm cwnsela ddilyn Polisi Diogelu Grŵp NPTC a hysbysu sefydliadau 
neu unigolion perthnasol. Am ragor o wybodaeth, siaradwch â Chwnselydd neu cyfeiriwch at ‘Bolisi Cyfrinachedd’ / Polisi Diogelu a 
Pholisi Preifatrwydd y Gwasanaeth Cwnsela.



I’w defnyddio gan gwnselydd yn unig: 

Dyddiad yr Apwyntiad:….……………………….................…        Amser……………….     Cwnselydd…….........…………………………… 

Cyswllt cychwynnol wedi’i wneud gan y cwnselydd:                 Dyddiad………..……..      Dull……....…      Ymateb: Do / Naddo 

Apwyntiad 1af:  Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:      Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

2il Apwyntiad: Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:         Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

3ydd Apwyntiad: Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:      Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

4ydd Apwyntiad: Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:      Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

5ed Apwyntiad: Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:        Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

6ed Apwyntiad: Mynychwyd/Canslwyd/DNA Cyswllt gan y cwnselydd:        Dyddiad…….........…..……      Dull…….....…..………. 

Nodiadau:

Diwedd y cwnsela, dyddiad:


