Cyfle Cyfartal
Ffurflen Monitro
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau bod ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail eu cymhwyster, ni waeth beth yw
eu cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol neu fel rhieni, anabledd, crefydd, dosbarth cymdeithasol, cenedligrwydd neu
darddiad ethnig.
Er mwyn monitro effeithiolrwydd ein polisi Cyfleoedd Cyfartal, gofynnwn i ymgeiswyr roi’r wybodaeth a amlinellir isod. Mae'r
wybodaeth hon yn gyfrinachol ac at ddibenion monitro’n unig y caiff ei defnyddio. Os cewch eich derbyn ar y cwrs, bydd y
wybodaeth hon yn rhan o'ch cofnod myfyrwyr a bydd yn parhau i gael ei defnyddio at ddibenion monitro drwy gydol cyfnod
eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd defnydd o'r fath yn amodol ar ofynion Ddeddf Diogelu Data 1998.

MANYLION PERSONOL (Llenwch mewn PRIFLYTHRENNAU)
Teitl:

Cyfenw/Enw Teulu:

Enw (enwau) cyntaf/Enw(enwau) a roddir:
Dyddiad geni (diwrnod/mis/blwyddyn:)

Cenedligrwydd:

TARDDIAD ETHNIG (Ymgeiswyr y DU yn unig) Byddwn yn disgrifio fy hun fel:
Gwyn (Seisnig)
Gwyn (Gwyddelig)
Gwyn (Albanaidd)
Teithiwr Gwyddelig
Gwyn (Cymreig)
Gwyn arall
Caribïaidd

11
12
13
14
15
19
21

African
Cefndir Du arall
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladeshaidd
Tsieinëeg
Unrhyw gefndir Asiaidd arall

22
29
31
32
33
34
39

Gwyn a Du Caribïaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd
Cefndir Cymysg Arall
Cefndir ethnig arall

41
42
43
49
80

ANABLEDD
Os ydych yn anabl, os oes gennych anhawster dysgu penodol neu gyflwr meddygol tymor hir a allai olygu bod angen
addasu'r cwricwlwm neu'r amgylchedd, rhowch wybod i ni.

Nodwch (

) pa derm sy’n disgrifio eich anabledd:

y
Dim Anabledd
Dyslecsia/Dyspracsia/ADHD
Dall/rhannol ddall
Byddar/nam ar y clyw
Defnyddio cadair olwyn/anawsterau symudedd

00
01
02
03
04

Anhwylder Sbectrwm Awtistig/Syndrom Asperger
Anawsterau iechyd meddwl
Anabledd anweledig, e.e. diabetes, epilepsi
Sawl anabledd
Anabledd nad yw wedi'i restru

Rhestrwch addasiadau rhesymol y credwch y gall fod eu hangen arnoch chi

05
06
07
08
09

