
 

 

Cwestiynau Cyffredin 

Nid wyf wedi cael amser apwyntiad Ymrestru – pryd ddylwn i ddod i mewn i 

gwblhau ymrestriad? 

Os gwnaethoch gais ar ôl canol mis Awst, efallai na fyddwch wedi derbyn 

Apwyntiad Ymrestru. Dewch i ymrestru rhwng dydd Iau, 25 Awst a dydd Gwener, 2 

Medi. 

Sut ydw i'n newid cwrs? 

Ar ôl i chi gwblhau eich cofrestriad ar gyfer ymrestru byddwch yn dod i Apwyntiad 

Ymrestru yn y Coleg i drafod eich cwrs gyda'r tiwtor a fydd yn gallu newid eich 

cwrs. Rhowch wybod iddyn nhw yr hoffech chi newid cwrs. 

Beth os na allaf dalu? 

Cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr a fydd efallai’n gallu eich helpu: 

studentsupport@nptcgroup.ac.uk 

Pryd fydda i'n cael fy amserlen? 

Dylech gael eich amserlen cyn i'ch cyrsiau ddechrau; byddwch yn gallu ei weld yn 

eich cyfrif Hyb Dysgwyr. 

Mae gennyf gyflwr meddygol, wrth bwy ddylwn i ddweud? 

Byddwch yn dweud wrthym am hyn pan fyddwch yn llenwi eich cofrestriad ar 

gyfer ymrestru. 

Mae gen i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), wrth bwy ddylwn i ddweud? 

Byddwch yn dweud wrthym am hyn pan fyddwch yn llenwi eich cofrestriad ar 

gyfer ymrestu. 

Mae gen i euogfarn droseddol; a fydd hyn yn fy atal rhag ymrestru? 

Mae'n dibynnu ar beth yw pwrpas eich collfarn, byddwn yn cynnal asesiad risg 

cyn y gallwch fynychu Ymrestru. 
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A oes angen i mi brynu unrhyw beth ar gyfer fy nghwrs? 

Bydd rhai cyrsiau angen offer fel cit chwaraeon neu esgidiau gwaith, gallwch 

ddod o hyd i ragor o wybodaeth, https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/parth-

myfyrwr/cyn-i-chi-ddechrau/gwybodaeth-pwnc-penodol 

Nid oes gennyf ID beth allaf ei wneud? 

Gallwn dderbyn ychydig o wahanol fathau o ID, megis pasbort, trwydded yrru a 

thystysgrif geni. Os nad ydych yn meddwl bod gennych ID, cysylltwch â ni i drafod 

yn admissions@nptcgroup.ac.uk 

Beth os nad oes gennyf brawf o’m cymwysterau? 

Gallwch gysylltu â'r corff arholi y gwnaethoch sefyll eich arholiadau oddi tano a 

gofyn am gopi. Bydd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru wedi sefyll eu 

cymwysterau gyda CBAC, a gellir cysylltu â nhw drwy'r ddolen hon, 

https://www.cbac.co.uk/home/cefnogaeth-i-fyfyrwyr/tystysgrifau-arholiad-

newydd 
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