Ffurflen Aelodaeth Cymuned
Teitl:

Enw:

Cyfeiriad:
Tref/Dinas:

Côd post:

Rhif ffôn:

Ebost:

Math o aelodaeth
Cynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd- 6
benthyciad
Personol– 6 benthyciad

Bandiau Mynediad i SCONUL A-C– 6
Benthyciad
Band Mynediad i SCONUL R –
mynediad yn unig
GIG Cymru – 6 benthyciad
Gweler nodiadau cymhwysedd ar y
dalen nesaf
GIG Cymru – 2 benthyciad
Gweler nodiadau cymhwysedd ar y
dalen nesaf
Academi Graddedigion GO Wales - 2
benthyciad
Caerdydd: Llyfrgelloedd mewn
Cydweithrediad (CLIC)
- 2 Benthyciad

Ticiwch

Prawf adnabod fydd angen
Rhif cynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd
Rhif cynfyfyriwr:
Prawf adnabod a chyfeiriad gartref presennol
Ebost SCONUL Access yn ogystal â cherdyn adnabod
sefydliad cartref

Band

Sefydliad cartref:
Cerdyn adndabod GIG Cymru a phrawf o gyfeiriad gartref
presennol
Cerdyn adndabod GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru neu
Cyngor Iechyd Cymunedol a phrawf o gyfeiriad gartref
presennol
Llythyr o awdurdod gan yr Academi
Ebost/llythyr cyfeirio llyfrgell cartref a cherdyn llyfrgell
Rhif cerdyn llyfrgell sefydliad gartref
.:

Israddedigion Prifysgol Metropolitan
Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru – 2 benthyciad

Llythyr/ebost o gyflwyniad a cherdyn adnabod sefydliad garter

Mynediad cyfeirio yn unig

Llun adnabod a phrawf o gyfeiriad gartref presennol

Llofnod
Rwyf yn cytuno i ddilyn rheolau a rheoliadau Aelodaeth Gwasanaethau Gwybodaeth
http://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/library-regulations

Lle glywsoch chi am ein cynllun aelodaeth?
Llofnod:
Defnydd
llyfrgell
Cod bar Cerdyn adnabod y Brifysgol:
Dyddiad dod i ben:

Awdurdod gan aelod staff y llyfrgell :

Prawf adnabod wedi gwirio:

Wedi sganio i swyddfa cynfyfyrwyr:

Ffi wedi’i dalu:

Dyddiad:

Gwybodaeth aelodaeth pellach
Cynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd- 6
benthyciad
£10 (gan gynnwys TAW) am y
12 mis cyntaf
Pob blwyddyn dilynol £25 (gan
gynnwys TAW) am 12 mis neu
cynnig cychwynnol o £50 (gan
gynnwys TAW) am y 3
mlynedd cyntaf.
Personol – 6 benthyciad
£60 (gan gynnwys TAW) am 1
flwyddyn neu £150 (gan
gynnwys TAW) am 3 mlynedd

Mynediad i SCONUL (A-C)– 6
benthyciad
Mynediad i SCONUL (R) –
mynediad yn unig. Dim ffi.

GIG Cymru – 6 benthyciad
Dim ffi

GIG Cymru – 2 benthyciad
Dim ffi

Mae angen rhif cynfyfyriwr cyn ymuno â’r Llyfrgell gan::
Adran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr
Prifysgol Caerdydd , Tŷ Deri , 2-4 Llwyn y Parc, Caerdydd
CF10 3AP
Ebost: alumni@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 029 2087 6473

Yn ddilys am 12 mis
neu 3 mlynedd ar ôl
cofrestru

Ffoniwch ymlaen llaw os byddwch yn ymweld â ni y tu allan
oriau swyddfa ac os nad oes gennych eisoes rif cynfyfyriwr.

Ar gael i aelodau o’r cyhoedd

Cynllun dwyochrog sydd ar agor i staff academaidd neu
staff cefnogi, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (A),
myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell a lleoliad (B),
myfyrwyr ôl-raddedig amser llawn a addysgir (C) a
myfyrwyr israddedig amser llawn (R) o lyfrgelloedd
partner SCONUL
http://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Yn ddilys am 12 mis
neu 3 mlynedd ar ôl
cofrestru

Yn ddilys am hyd at
3 mlynedd neu
dyddiad dod i ben a
ddangosir mewn
ebost SCONUL.

Mae’r categori hwn ar gyfer meddygon a deintyddion o dan
hyfforddiant sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru, ond nid yw'n
Yn ddilys am 12
cynnwys y rhai sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
mis ar ôl cofrestru
ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre gan eu bod yn gymwys i gael
aelodaeth lawn staff Prifysgol Caerdydd

Mae’r categori hwn ar gyfer holl staff eraill y GIG sy’n gweithio yn
y GIG yng Nghymru mewn Byrddau Iechyd
Prifysgol/Ymmddiriedolaethau (ac eithrio Bwrdd Iechyd Caerdydd
a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre). Yn cynnwys Iechyd
Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd Prifysgol/Ymddiriedolaethau’r
Yn ddilys am 12
GIG, a Chynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru.

mis ar ôl cofrestru

Mae meddygon teulu a staff Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r
Fro; staff yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth
Gwybodeg GIG Cymru (h.y. gwasanaethau a gynhelir gan
Ymddiriedolaeth GIG Felindre) yn gymwys i gael aelodaeth lawn
ym Mhrifysgol Caerdydd.

Academi Graddedigion GO Wales 2 Benthyciad Dim ffi.

Cadarnhad gan GO Wales

Yn ddilys hyd at
ddiwedd y rhaglen

Llyfrgelloedd Caerdydd mewn
Cydweithrediad
(CLIC) - 2 benthyciad
£10 (gan gynnwys TAW) am
flwyddyn neu £25 (gan
gynnwys TAW) am 3 mlynedd

Yn agored i aelodau o’r llyfrgelloedd canlynol o fewn
cynllun CLIC:
http://www.cliclibraries.co.uk/

Yn ddilys am
12 mis neu
3 mlynedd
ar ôl cofrestru

Israddedigion Prifysgol
Metropolitan Caerdydd- 2
benthyciad Dim ffi.

Trefniadau benthyca dwyochrog ar waith

Israddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru– 2 benthyciad Dim
ffi
Mynediad cyfeirio yn unig

Diwedd y
flwyddyn
academaidd
presennol
31ain Mai

Aelodau'r cyhoedd, myfyrwyr Canolfan Addysg Fferylliaeth
Broffesiynol Cymru (WCPPE) ac Addysg Barhaus a Phroffesiynol
(CPE) â'u cyrsiau heb eu hachredu
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Yn ddilys am 12
mis ar ôl cofrestru

