Tycoch 01792 284000
Gorseinon 01792 890700
enquiries@gcs.ac.uk
www.gcs.ac.uk/cy

At ddefnydd y Coleg YN UNIG
Rhif Adnabod y Myfyriwr:

Ffurflen Gais Cyrsiau Amser Llawn a Phrentisiaethau 2019/2020
Dylai disgyblion o ysgolion Dinas a Sir Abertawe wneud cais drwy UCAS Progress ar-lein yn www.ucasprogress.com
Gall pob ymgeisydd arall wneud cais ar-lein yn www.gcs.ac.uk/cy
1. Gwryw o Benyw o Arall o

Dyddiad
geni:

D D M M

B

B B

B

Ydych chi’n siarad Cymraeg?:

Rhif YG:
Mr o Miss o Mrs o Ms o

Rhif Unigryw’r Dysgwr:

Dr o

Arall______________________

Cyfenw:________________________________________________

Ydw yn rhugl o

Ydw ddim yn rhugl o

Nac ydw o

Hoffech gael gohebiaeth gennym yn Gymraeg? Hoffwn o
Hoffech gael eich cyfweliad yn Gymraeg? Hoffwn o

Na o

Na o

Enwau blaen:____________________________________________

Ai Saesneg yw eich iaith gyntaf? Ie o

Rhif/enw’r tŷ:____________________________________________

Os na, nodwch eich iaith gyntaf:__________________________

Stryd:__________________________________________________

Tarddiad ethnig:_______________________________________

Ardal:__________________________________________________

Cenedligrwydd:_______________________________________

Tref/dinas:_____________________

Ydych chi’n geisiwr lloches neu’n ffoadur? Ydw o

Cod post:________________

Na o

Nac ydw o

Rhif ffôn cartref:_________________________________________

Ydych chi wedi byw yn y DU neu’r UE am y tair blynedd diwethaf?

Symudol:_______________________________________________

Ydw o Nac ydw o Os nad ydych, nodwch eich gwlad enedigol a’r

E-bost:_________________________________________________

dyddiad mynediad i’r DU:

___________________________________________________
2. Rhiant/Gwarcheidwad os ydych o dan 18 oed neu gyswllt brys os ydych dros 18 oed:

Enw llawn:______________________________________________

Ardal:_______________________________________________

Perthynas:______________________________________________

Tref/ddinas:____________________

Rhif/enw’r tŷ:____________________________________________

Rhif ffôn cartref/symudol:_______________________________

Stryd:__________________________________________________

E-bost:______________________________________________

Cod post: _____________

3. Dewis(iadau) cyrsiau a champws:
o Galwedigaethol (o Campws Gorseinon

o Campws Tycoch

o Campws Llwyn y Bryn

o Llys Jiwbilî)

o Safon UG/Uwch lleiafswm o 3 (þ campws Gorseinon yn unig)
o Prentisiaeth
Teitl(au) cyrsiau a lefel neu lwybr prentisiaeth:

Dychwelwch y ffurflen i’r Adran Dderbyn yn y campws rydych yn ymgeisio iddo.
Rhaid dychwelyd holl ffurflenni Llys Jiwbilî a phrentisiaeth i Gampws Gorseinon.
• Coleg Gŵyr Abertawe, Campws Gorseinon, Heol Belgrave, Abertawe SA4 6RD
• Coleg Gŵyr Abertawe, Campws Tycoch, Heol Tycoch, Abertawe SA2 9EB
• Coleg Gŵyr Abertawe, Campws Llwyn y Bryn, 77 Heol Walter, Uplands, Abertawe SA1 4QA
4. Os oes gennych ddiddordeb mewn Academi Chwaraeon, ticiwch y blwch perthnasol:
Criced o
Pêl-droed o Pêl-rwyd o
Rygbi o
5. Dywedwch wrthym pam rydych am ddilyn y cwrs a beth yw’ch gweithgareddau hamdden, eich diddordebau a’ch nodau
gyrfa. Gallai’ch diddordebau gynnwys gwaith rhan-amser, profiad gwaith neu swyddi â chyfrifoldeb e.e. swyddog ysgol (DEFNYDDIWCH
DAFLEN YCHWANEGOL).
Os ydych ym Mlwyddyn 11 nodwch eich ysgol bresennol:__________________________________________________________

Os byddwch yn newid eich meddwl am y cwrs rydych am wneud cais amdano ffoniwch ein Tîm Derbyn
Gorseinon 01792 890750 neu Tycoch 01792 284179/284177. PEIDIWCH Â LLENWI FFURFLEN ARALL.

6. Cymwysterau:
Pwnc

Lefel (e.e. TGAU, NVQ)

Gradd ddisgwyliedig

Gradd a enillwyd

Blwyddyn
yr arholiad

7. Oes gennych ddedfryd droseddol heb ei darfod neu ydych chi’n disgwyl erlyniad?
(fel y diffinir gan Ddeddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974)
Oes/Ydw o Nac oes/Nac ydw o
Os oes gennych gofnod troseddol ni fydd hyn o reidrwydd yn eich gwahardd rhag cael cynnig lle yn y Coleg – bydd hyn yn
dibynnu ar natur y cwrs ac amgylchiadau’r drosedd. Os ydych yn ticio Oes/Ydw, byddwn yn cysylltu â chi am wybodaeth bellach. Bydd yr
holl wybodaeth yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Os byddwch yn methu â datgan collfarn droseddol yn llawn yn ystod y broses gwneud
cais mae gan y coleg yr hawl i dynnu’ch lle yn ôl ar ddyddiad hwyrach.
8. Anghenion dysgu ychwanegol/gofynion arbennig

Anghenion dysgu. Oes gennych chi?

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal a mynediad i bob
un o’n dysgwyr. Gofynnir am ddatgeliadau er mwyn rhoi unrhyw
gymorth neu addasiadau rhesymol yn eu lle i ateb eich anghenion
dysgu unigol.

Dim anhawster dysgu
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
Anhwylder yn y Sbectrwm Awtistig (ASD)
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu
Anawsterau dysgu cymedrol
Anawsterau dysgu difrifol
Anawsterau dysgu dwys ac amryfal
Dyslecsia
Dyscalcwlia
Dyspracsia
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anhawster dysgu arall

o

Gofynion arbennig. Oes gennych chi?
Dim anabledd
Nam ar y golwg
Nam ar y clyw
Anhawster corfforol a/neu anawsterau meddygol
Nam amlsynnwyr
Anabledd arall
Nodwch:__ Ydych chi wedi’ch cofrestru yn anabl? Ydw o

o
o
o
o
o
o
Nac

Nodwch:_____________________________________________

ydw o
9. A fydd angen unrhyw drefniadau penodol arnoch ar gyfer eich cyfweliad? Bydd o

Na fydd o Os bydd nodwch:_________

____________________________________________________________________________________________________________
10. Ydych chi’n ystyried bod gennych unrhyw anawsterau iechyd meddwl? Ydw o

Nac ydw o Os ydych nodwch:__________

____________________________________________________________________________________________________________
11.
Deddf Diogelu Data
Mae’r Coleg yn casglu gwybodaeth am bob un o’i ymgeiswyr, er mwyn prosesu’ch cais, gwneud ein prosesau busnes, ac am resymau
iechyd a diogelwch amrywiol. Rydym wedi cofrestru gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth. Nid yw’r wybodaeth a ddarperir adeg ymgeisio
yn cael ei chadw gan y Coleg am fwy o amser nag sydd raid. Pan fyddwch wedi cofrestru gyda ni, mae rhywfaint o’r wybodaeth yn
cael ei rhoi i Lywodraeth Cymru. Caiff gwybodaeth ei rhannu â Chwmni Gyrfa Cymru a’r AALl hefyd. I gael manylion sut rydym yn
defnyddio’ch data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/gdpr/FairProcessing18_19PreEnrolmentData.pdf
Dewisiadau cysylltu
A allwn ni ryddhau’ch ffôn symudol i gysylltu â chi ynghylch eich cais? I wneud hyn, rydym yn rhyddhau eich enw a’ch rhif i ConnectTxt
sy’n darparu ein gwasanaeth negeseuon. Gallwch o Na allwch o
A allwn ni rannu’ch gwybodaeth ynghylch eich cais â’ch rhiant/gwarcheidwad (dysgwyr dan 18) Gallwch o

Na allwch o

A allwn ni anfon gwybodaeth atoch am wasanaethau eraill a rhaglenni hyfforddi a gynigir gan y Coleg? Gallwch o

Na allwch o

Datganiad
Rwyf yn datgan bod yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir. Rwyf yn deall os byddaf yn rhoi gwybodaeth yn hwyrach sy’n newid fy
nghymhwyster i gael arian cyhoeddus mae’n bosibl y bydd rhaid i mi dalu ffioedd rhyngwladol.
Llofnodwyd:______________________________________________________

Dyddiad:__________________________________

