Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal
Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ystyried ar sail cymwysterau, beth bynnag fo'u rhyw,
tueddfryd rhywiol, statws priodasol neu rieniol, anabledd, crefydd, dosbarth cymdeithasol, cenedligrwydd neu darddiad ethnig.
Er mwyn monitro effeithlonrwydd ein Polisi Cyfle Cyfartal, rydym yn gofyn i ymgeiswyr ddarparu'r wybodaeth isod. Mae'r wybodaeth
hon yn gyfrinachol ac fe'i defnyddir at bwrpas monitro yn unig. Os byddwch yn cael eich derbyn ar y cwrs, bydd y wybodaeth hon yn
llunio rhan o'ch cofnod myfyriwr a bydd yn parhau i gael ei defnyddio at bwrpas monitro trwy gydol eich cyfnod astudio ym Mhrifysgol
Caerdydd. Bydd defnydd felly yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

MANYLION PERSONOL (Llenwch mewn PRIFLYTHRENNAU)
Teitl:_________________________________ Cyfenw/Enw'r Teulu:____________________________________________________
Enw(au) Cyntaf/Bedydd:_______________________________________________________________________________________
Dyddiad Geni (Dydd/ Mis /Blwyddyn): _________________________ Cenedligrwydd:_____________________________________

TARDDIAD ETHNIG (Ymgeiswyr o'r DU yn Unig) Disgrifiaf fy hun fe l:
11Gwyn (Seisnig)
12 Gwyn (Gwyddelig)
13 Gwyn (Albanaidd)
14 Teithiwr Gwyddelig
15 Gwyn (Cymre ig)
19 Gwyn Arall
21 Caribïaidd

c
c
c
c
c
c
c

22 Affricanaidd
29 O gefndir du arall
31 India idd
32 Pacistanaidd
33 Bangladeshaidd
34 Tsieineaidd
39 O gefndir Asiaidd arall

c
c
c
c
c
c
c

41 Caribïaidd Du a Gwyn
42 Affricanaidd Du a Gwyn
43 Gwyn ac Asiaidd
49 Cefndir cymysg arall
80 Cefndir ethnig arall

c
c
c
c
c

ANABLEDD
Os oes gennych anabledd, anhawster dysgu penodol neu gyflwr meddygol hir dymor sy'n peri bod angen gwneud addasiadau i'r
cwricwlwm neu i'r amgylchedd o bosibl, rhowch wybod i ni.
Nodwch (a ) pa derm sy'n disgrifio'ch anabledd:
00 Dim Anabledd c
01 Dyslecsia/Dyspracsia/Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg
Canolbwyntio (ADHD) c
02 Dall/gweld yn rhannol c
03 Byddar/nam ar y clyw c
04 Defnyddiwr Cadair Olwyn/anawsterau symudedd c

T Anhwylder Sbectrwm Awtistig/Syndrom Asperger c
06 Anawsterau iechyd meddwl c
07 Anabledd anweledig e.e. clefyd siwgr, epilepsi c
08 Anableddau Lluosog c
09 Anabledd na restrir uchod c

Rhestrwch unrhyw addasiadau rhesymol yr ydych yn ystyried y bydd angen arnoch:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

COLLFARN(AU) TROSEDDOL
Rhaid llenwi'r rhan hon o'r ffurflen.
Os oes gennych gollfarn droseddol berthnasol, rhowch X yn y blwch: c
Mae collfarnau troseddol perthnasol yn cyfeirio at gollfarnau am droseddau yn erbyn y person yn unig, pa un ai o natur dreisgar neu
rywiol, a chollfarnau am droseddau'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau neu sylweddau rheoledig yn anghyfreithlon, pan fydd y gollfarn yn
ymwneud â delio neu werthu cyffuriau'n fasnachol. Nid ystyrir bod collfarnau sydd wedi darfod (yn ôl diffiniad Deddf Ailsefydlu
Troseddwyr 1974) yn berthnasol, ac ni ddylech eu dadlennu.
Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais am gyrsiau ym meysydd addysgu, iechyd, gwaith cymdeithasol neu gyrsiau sy'n cynnwys
gweithio â phlant neu oedolion sy'n agored i niwed, rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw gollfarnau troseddol, gan gynnwys dedfrydau
a rhybuddion (gan gynnwys rhybuddion geiriol) sydd wedi darfod ac unrhyw orchmynion sy'n eich rhwymo i gadw' r heddwch. Ar gyfer y
cyrsiau hyn, gall fod angen arnoch ‘ddogfen datgelu manwl’ gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol neu Wasanaeth Datgelu Swyddfa
Cofnodion Troseddol yr Alban. Os nad ydych yn sicr os dylech ddweud wrthym am gollfarn flaenorol, dylech gael cyngor pellach gan
eich Canolfan Gyngor ar Bopeth leol neu'r gwasanaeth prawf, neu gan NACRO (y Gymdeithas Genedlaethol er Go fal ac Ailsefydlu
Troseddwyr). Gallwch hefyd gysylltu â chyfreithiwr, ond efallai bydd yn rhaid i chi dalu am gyngor cyfreithiol. Yn ddiweddarach, efallai
y byddwn yn gofyn i chi am fanylion pellach.

