
Canllaw cam wrth gam:
Adran A: Statws preswyl  
Ticiwch y blwch sy’n berthnasol i’ch statws. Os ydych 
wedi ticio ‘ie’ i gwestiwn 2, bydd rhaid i chi atodi llun 
wedi’i sganio o’ch pasbort ynghyd â’r ffurflen gais.

Adran B: Manylion y myfyriwr 
Sicrhewch eich bod yn ticio’r holl flychau perthnasol. 
Ni fydd gennych Rif Adnabod Myfyriwr eto os ydych yn 
fyfyriwr newydd.  

Adran C: Manylion eich cwrs
O dan y prif faes/feysydd astudio, rhestrwch y pynciau 
Safon UG neu Uwch rydych yn eu hastudio neu enw’ch 
cwrs galwedigaethol.

Rhowch y dyddiad dechrau 01/09/20 (cewch eich 
hysbysu o unrhyw newid i’r dyddiad hwn).

Ticiwch os ydych yn fyfyriwr amser llawn neu ran-
amser ac ar ba gampws y byddwch yn astudio.

Adran D: Eich cais am gymorth CAWG
Ticiwch Ie neu Na os oes angen tocyn bws arnoch i 
deithio i’r Coleg.

Dylech lenwi Cwestiwn 6 dim ond os oes angen 
cymorth arnoch tuag at gostau gofal plant. Bydd un 
o’n Hymgynghorwyr Cyllid Myfyrwyr yn cysylltu â chi 
am wybodaeth ychwanegol a byddwn yn gofyn i chi 
lenwi Ffurflen Cytundeb Gofal Plant. Bydd rhaid i chi 
ddarparu copïau o dystysgrifau geni’ch plant.     

Adran E: Manylion yr aelwyd a 
thystiolaeth sy’n ofynnol
Cwestiwn 7: nodwch fanylion holl aelodau’r cartref a’u 
perthynas â chi. Ni fyddwn yn cynnwys unrhyw incwm, 
buddion na phensiwn gan frodyr a chwiorydd neu 
neiniau a theidiau oni bai bod y myfyriwr yn ddibynnol 
yn ariannol arnynt.

Pan ofynnwn i chi ddarparu tystiolaeth wreiddiol i 
asesu incwm yr aelwyd, rydym bellach yn derbyn 
copïau neu brintiau sgrin y mae’n rhaid eu hanfon 
gyda’ch cais ar-lein. Ar yr adeg gyfredol hon, nid oes 
angen i’ch banc stampio datganiadau banc.

Gwiriwch y tabl tystiolaeth sy’n ofynnol yn erbyn eich 
ffynhonnell incwm a sicrhau eich bod yn atodi copïau o 
bopeth rydym yn gofyn amdano.

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol bydd angen i 
ni weld dadansoddiad yn dangos y gwahanol elfennau 
rydych yn eu derbyn.      

Adran F: Datganiad
Teipiwch enwau’r myfyriwr a’r rhieni yn erbyn y 
llofnodion a dyddiwch y ffurflen.  

Adran G: Dychwelyd y ffurflen hon
Er mwyn atal unrhyw oedi cyn i’r Coleg brosesu’ch 
cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi llenwi pob adran 
ar y ffurflen ac wedi atodi’r incwm cartref perthnasol 
sydd ei angen.

I’r myfyrwyr sy’n astudio yn Nhycoch, Llwyn y Bryn, 
Canolfan Ffordd y Brenin neu Lys Jiwbilî, e-bostiwch 
y ffurflen gais hon ynghyd â’r dystiolaeth ariannol i:  
FCFApplicationsTYC@gcs.ac.uk

I’r myfyrwyr sy’n astudio yng Ngorseinon, e-bostiwch 
y ffurflen gais hon ynghyd â’r dystiolaeth ariannol i:  
FCFApplicationsGors@gcs.ac.uk

Pan fydd eich cais wedi cael ei asesu, bydd yr 
holl dystiolaeth ariannol yn cael ei dileu yn unol â 
rheoliadau GDPR. Os yw’ch cais yn bodloni’r meini 
prawf cymhwysedd, byddwn yn anfon llythyr cyn-
ddyrannu atoch trwy e-bost. Cadwch eich llythyr yn 
ddiogel a byddwn yn eich cynghori pan fydd angen i chi 
ddod â’ch llythyr i’r Coleg, neu gopi ohono. Os nad oes 
gennych gyfleusterau argraffu, peidiwch â phoeni gan y 
bydd gennym eich manylion ar system y Coleg.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG)
Mae CAWG yn gronfa caledi sy’n agored i bob myfyriwr amser llawn lle mae incwm yr 
aelwyd yn llai na £20,000 (incwm gros). Dyrennir arian ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd 
angen i chi ddarparu prawf o incwm cartref ac, os yw’n berthnasol, prawf o’ch statws 
preswyl. Mae’r gronfa’n agor ar 1 Mehefin ac, oherwydd bod y Coleg ar gau nes bydd 
hysbysiad pellach, dim ond ceisiadau ar-lein y gallwn eu derbyn. Cliciwch ar y ddolen i 
lawrlwytho ffurflen gais.

Os ydych yn fyfyriwr sy’n dychwelyd a gafodd gyllid CAWG y llynedd, cofiwch fod 
CAWG yn grant blynyddol a bod rhaid i chi lenwi ffurflen gais newydd i wneud cais 
arall am gyllid.  
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