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Bydd y llyfryn hwn yn dy helpu i gasglu a storio gwybodaeth a fydd 
yn ddefnyddiol pan rwyt ti’n dechrau yn y coleg fel dysgwr newydd, 
neu os wyt ti’n symud i astudio ar gampws gwahanol am y tro cyntaf.

Mae modd i ti lawrlwytho’r canllaw hwn a’i ddefnyddio i 
wneud nodiadau i dy helpu i baratoi ar gyfer y coleg.

Os yw dy goleg lleol yn dy helpu i bontio o’r ysgol i’r coleg, gallet ofyn 
i’r coleg am gymorth i gwblhau’r llyfryn hwn. Bydd gweithgareddau 
pontio wedi’u paratoi i ti. Yn ystod y cyfnod hwn bydd modd i ti 
ddarllen adrannau’r canllaw hwn gyda staff y coleg, a fydd yn gallu 
dy helpu i gwblhau’r adrannau sydd fwyaf defnyddiol i ti. Efallai y 
byddai’n well gennyt gwblhau’r llyfryn hwn gyda rhiant neu ofalwr.

Fy mhrif gyswllt yn y coleg yw:

Rhif ffôn:
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Mae modd i ti ofyn i’r adran ADY neu Wasanaethau i Ddysgwyr  
dy goleg am fap o’r campws.  Bydd y map hwn yn ddefnyddiol 
 iawn i ddod i adnabod y campws a’r adeiladau y bydd angen  
i ti ymweld â nhw’n rheolaidd.

Dyma’r prif adeiladau y bydd angen i mi ymweld â nhw: 

Enw’r adeilad Prif ddefnydd yr adeilad
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Dyma’r prif adeiladau y bydd angen i mi ymweld â nhw: 

Lleoliad y toiledau

Lleoliad y ffreutur /cyfleusterau arlwyo

Lleoliad y canolfannau adnoddau dysgu/canolfannau sgiliau/llyfrgell
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Teitl fy nghwrs yw: 

Enw fy nhiwtor personol yw:

Enwau tiwtoriaid eraill fy nghwrs yw: 

Y prif ystafelloedd a/neu 
ardaloedd lle bydd fy 
nosbarthiadau yn cael  
eu cynnal yw:
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Bydd Tiwtor y Cwrs yn rhoi copi i ti o amserlen dy gwrs, ond  
gallet ddefnyddio’r adran hon o’r llyfryn i gofnodi gwybodaeth  
am dy amserlen.

Byddaf yn mynychu’r 
campws ar y dyddiau hyn:

Fel arfer, fy egwyl amser cinio yw:

Fy sesiwn gyntaf sydd 
wedi’i hamserlennu yw:

Mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau yn cynnwys gwersi ar-lein sy’n 
defnyddio addysgu a dysgu o bell, a sesiynau hunan-astudio lle  
bydd modd i ti astudio gartref. Defnyddia’r gofod isod i gofnodi 
sesiynau a allai gael eu cynnal gartref.

Dyma’r dyddiau a’r 
amseroedd pan fydd angen 
i mi astudio gartref:
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Bydd dysgwyr yn teithio i’r coleg mewn ffyrdd gwahanol. 
Mae llawer o ddysgwyr yn teithio ar fws. Bydd eraill yn teithio 
mewn trên, car, tacsi neu’n cerdded. Defnyddia’r gofod isod, os 
oes angen, i gynllunio dy daith i’r coleg ac adref gan gofnodi 
unrhyw wybodaeth bwysig a allai fod yn ddefnyddiol i ti.

Fel arfer, dyma sut dwi’n 
teithio i’r coleg: 

Os ydw i’n teithio mewn tacsi, 
enw’r cwmni tacsis yw:

Os ydw i’n teithio mewn tacsi, 
rhif ffôn y cwmni tacsis yw:

Parhad ar y dudalen nesaf.
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Os ydw i’n teithio ar y 
bws, rhif y bws yw:

Os ydw i’n teithio ar y bws, ble mae’r safle bws lle bydd angen i mi aros?

Teithio i’r coleg:                                               Teithio adref o’r coleg:

Faint o’r gloch mae’r bws yn gadael?

Teithio i’r coleg:                                                                                              Teithio adref o’r coleg:

Beth ddylwn i ei wneud os oes problem gyda 
fy nghludiant i’r coleg ac o’r coleg?

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau eraill am gludiant,  
cysyllta â’r Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr yn dy goleg.
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Bydd y coleg yn cynnwys lleoedd i ti brynu bwyd ac eistedd a bwyta 
amser cinio. Gall y lleoedd hyn gynnwys ffreutur y coleg, cantîn neu 
siopau coffi.  

Hefyd, mae gan lawer o golegau Ystafelloedd Tawel amser cinio y 
mae modd i ti eu defnyddio yn lle mynd i’r ardaloedd cyffredin. Gallet 
ofyn i dy unigolyn cyswllt allweddol neu dy Gydgysylltydd Pontio 
am ragor o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r Ystafelloedd Tawel.

Os wyt ti’n teimlo bod angen cymorth arnat yn ystod amser cinio,  
cer i siarad â dy unigolyn cyswllt yn y coleg a fydd yn gallu trefnu 
cymorth i ti.

Efallai rwyt ti’n bwriadu dod â bwyd i’w fwyta yn y coleg neu  
ystyried mynd oddi ar y campws i brynu bwyd. 

Os oeddet ti’n arfer cael prydau ysgol am ddim, cer i siarad â’r  
Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr i gael gwybodaeth am gymorth  
ariannol i brynu cinio.
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Bydd dy goleg yn gweithio’n agos gyda ti i ddarparu’r cymorth sydd  
ei angen arnat. 

Efallai y byddai’n ddefnyddiol ysgrifennu enwau rhai o’r bobl eraill  
yn  y coleg a fydd yn dy gefnogi.

Pennaeth Adran

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Enw’r Cydlynydd ADY Statudol 

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Enw’r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Parhad ar y dudalen nesaf.
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Enw’r Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Enw’r Tiwtor/Asesydd Anabledd Dysgu Penodol

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Arall 

Enw

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Parhad ar y dudalen nesaf.
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Cyfeiriad e-bost yr Adran (os yw’n berthnasol)

Lleoliad yr adeilad/y Tîm ADY

Defnyddia’r blwch isod i nodi unrhyw ymweliadau 
neu gyfarfodydd pontio sydd wedi’u trefnu:
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Mae modd i ti siarad â staff dy goleg am dy les emosiynol neu 
gorfforol, gofyn am gyngor yn ymwneud â dy berthynas ag eraill, 
a gofyn am help i ddefnyddio gwasanaethau cymorth eraill.

Fy nhîm lles yw:

Lleoliad y tîm:

Manylion cyswllt y tîm:

Mae’r tîm ar gael ar 
yr adegau hyn:

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan y Tîm Lles,  
cer i adran Lles gwefan dy goleg.
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Bydd yr adran gwasanaethau i ddysgwyr yn dy goleg ar gael 
bob dydd i ateb dy gwestiynau am bob math o bynciau gan 
gynnwys cludiant, cyllid ac ymholiadau cyffredinol.

Fy nhîm Gwasanaethau 
i Ddysgwyr yw:

Lleoliad y tîm:

Manylion cyswllt y tîm:

Mae’r tîm ar gael ar 
yr adegau hyn:

Braenaru ADY • Eich Cefnogi Chi 

Gwasanaethau i Ddysgwyr



 Braenaru ADY
ALN Pathfinder

Defnyddia’r blwch isod i ysgrifennu unrhyw gwestiynau eraill sydd  
gen ti. Gallet drafod y cwestiynau hyn gyda dy  unigolyn cyswllt 
allweddol neu’r person sy’n dy helpu i gwblhau’r llyfryn hwn, ac yna 
nodi’r atebion. 
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