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2. Cyflwyniad 

Dylid darllen y polisi hwn ochr yn ochr â sawl polisi arall, yn enwedig polisi Anabledd 

Padarn Sant, Polisi Cyfle Cyfartal yr Eglwys yng Nghymru, a Pholisi Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth Padarn Sant. 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl ddysgwyr ym Mhadarn Sant, waeth a ydynt 

wedi ymrestru ar gyfer astudiaethau academaidd, yn gwneud cais i ymrestru ar gyfer 

astudiaethau academaidd, neu’n dilyn rhaglenni astudio heb eu hachredu. Mae rhai 

elfennau o’r polisi yn berthnasol mewn ffordd wahanol i ddysgwyr sydd wedi’u 

cofrestru gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’r dysgwyr hynny sydd wedi’u 

cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd. Mae’r Athrofa wedi ymrwymo i sicrhau bod y 

polisi hwn yn cael ei roi ar waith mewn ffordd hygyrch, deg, dryloyw a chyson. Bydd 

Padarn Sant yn gofyn am gyngor arbenigol ac arweiniad yn ôl yr angen. 
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3. Fframwaith y Polisi 

Datblygwyd y polisi hwn yn unol â’r rheoliadau, y polisïau a’r gweithdrefnau canlynol. 

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth: 

• Llawlyfr Myfyrwyr B.Th. Padarn Sant 

• Polisi a Gweithdrefn Derbyniadau Padarn Sant 

• Polisi Cydraddoldeb yr Eglwys yng Nghymru 

• Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Padarn Sant 

• Polisi Diogelu Data yr Eglwys yng Nghymru 

• Polisi Anabledd Padarn Sant 

• Rheoliadau Academaidd Prifysgol Caerdydd 

• Llawlyfr Ansawdd Academaidd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

• Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

4. Polisi 

4.1 Mae Padarn Sant wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion Cymorth 

Dysgu yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010. 

4.2 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd gadarnhaol ar bob corff 

cyhoeddus, i ddileu gwahaniaethu ac aflonyddu a hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer 

pobl ag anableddau. Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb newydd 

i’r sector cyhoeddus (y ‘ddyletswydd gyffredinol’), sy’n disodli dyletswyddau ar 

wahân ar hil, anabledd a chydraddoldeb rhywiol. Daeth i rym ar 5 Ebrill 2011. 

4.3 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn parhau i roi’r ddyletswydd bresennol ar 

athrofeydd addysg uwch i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr. Mae’r 

addasiadau hyn yn berthnasol pan fo unigolyn yn cael ei roi dan anfantais 

sylweddol o gymharu â phobl nad ydynt yn anabl. Mae’n bwysig nodi o ran 

gwahaniaethu uniongyrchol, y gall athrofa drin person anabl yn ffafriol o gymharu 

â pherson nad yw’n anabl, ac ni fyddai hyn yn achos o wahaniaethu uniongyrchol 

yn erbyn person nad yw’n anabl. 

4.4 Diffiniad o Anabledd a Chwmpas y Polisi 

O dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae unigolyn yn anabl os yw’r canlynol yn wir: “they 



4 

have a physical or mental impairment which has a substantial and long-term adverse 

effect on their ability to carry out normal day-to-day activities. People who have had a 

disability within the definition are protected from discrimination even if they have since 

recovered. Impairment covers physical or mental impairment which includes sensory 

impairment such as affecting sight or hearing”.  

•  Mae ‘sylweddol’ yn cael ei ddiffinio fel ‘mwy na bach neu ddibwys’ 

•  Diffinnir ‘effaith hirdymor’ fel para mwy na blwyddyn (12 mis neu fwy) 

• Namau corfforol a synhwyraidd: mae gwahaniaethau dysgu penodol, 

anhwylderau sbectrwm Awtistiaeth, problemau iechyd meddwl, anffurfiadau 

difrifol, unrhyw un â haint HIV, canser neu sglerosis ymledol, cyflyrau cynyddol 

sy’n atal gweithgareddau o ddydd i ddydd, gan gynnwys problemau iechyd 

corfforol hirdymor i gyd yn cael eu cwmpasu gan y Ddeddf. 

4.5 Bydd Padarn Sant yn rhoi gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod yr holl ddysgwyr 

anabl yn cael eu trin yn deg. Bydd yn gwneud addasiadau rhesymol i gefnogi 

dysgwyr yn eu hamgylchedd astudio a chyhyd ac i’r graddau y bo hynny’n bosibl, 

bydd yn lleihau’r rhwystrau sy’n atal dysgwyr anabl rhag cymryd rhan yn 

llwyddiannus yn eu hastudiaethau. 

 4.6 Gofynnir i ymgeiswyr ddatgelu ar eu ffurflen gais unrhyw anabledd neu gyflwr 

iechyd hysbys ac unrhyw gymorth dysgu ychwanegol sydd ei angen a allai 

effeithio ar eu gallu i elwa ar y dysgu ym Mhadarn Sant. Ystyrir ceisiadau o’r fath 

heb wahaniaethu, gan ddefnyddio’r un meini prawf â’r rhai a ddefnyddir gyda’r 

holl ddysgwyr. 

4.7 Mae’r wybodaeth a ddatgelir ond yn cael ei rhannu yn gyfrinachol â’r rhai sydd â 

chyfrifoldeb am sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt. 

Efallai y bydd anghenion eraill yn dod i’r amlwg yn ystod cyfnod dysgwr ym 

Mhadarn Sant. 

4.8 Mae Padarn Sant wedi ymrwymo i gefnogi ei holl ddysgwyr yn fugeiliol ac yn 

academaidd drwy eu hastudiaethau ac mae ganddi fesurau ar waith i sicrhau bod 

y rhai ag anghenion ychwanegol yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i allu 

cymryd rhan heb anfantais ym mhob agwedd ar fywyd coleg. 

4.9 Polisi Padarn Sant yw darparu mynediad cyfartal i’w holl ddysgwyr i bob agwedd 

ar ein bywyd cymunedol, gan gynnwys y rhaglenni addysgu a dysgu, a darparu’r 

cymorth y mae pob unigolyn ei angen ar gyfer hyn. 

4.10 Mae Padarn Sant yn cydnabod bod gan bob dysgwyr anghenion unigryw ac yn 



5 

achos y rhai ag anabledd, cyflwr iechyd neu anghenion cymorth dysgu 

ychwanegol penodol, bydd hyn yn amlygu ei hun yn wahanol ym mhob achos. 

Felly, mae Padarn Sant yn ceisio darparu cymorth personol i bob unigolyn yn ôl yr 

angen. Mewn sawl achos, bydd y cymorth hwn yn cael ei roi o fewn fframweithiau 

addysgu a dysgu cyffredinol Padarn Sant. Fodd bynnag, bydd angen cymorth 

ychwanegol ar rai dysgwyr y tu allan i’r fframweithiau hyn. 

4.11 Rydym yn annog dysgwyr i ddatgelu a oes ganddynt anabledd, cyflwr iechyd 

neu a oes angen cymorth dysgu ychwanegol arnynt, ond dyletswydd y dysgwr 

unigol fydd datgan hynny. 

4.12 Dylai dysgwyr deimlo’n hyderus y bydd unrhyw wybodaeth y byddant yn ei rhoi 

yn cael ei thrin gyda pharch ac ond ar gael i eraill os ydynt wedi cydsynio’n 

benodol i ddatgeliad o’r fath, neu os oes amgylchiadau eithriadol sy’n trechu 

cyfrinachedd. 

4.13 Mae’r mesurau sydd ar waith i gefnogi’r dysgwyr hynny sydd angen cymorth 

gyda’u dysgu wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon.  

 

5. Pennu Anghenion 

5.1 Dysgwyr Newydd 

Os oes gan ddysgwr newydd gyflwr a nodwyd yn flaenorol a allai effeithio ar ei 

brofiad dysgu, gofynnir iddo ddarparu manylion. Os yn briodol, gallai hyn gynnwys 

tystiolaeth feddygol cyn cyrraedd Padarn Sant. Gallai hyn gynnwys (ond ddim yn 

gyfyngedig i): 

• Namau ar y Synhwyrau: Gwybodaeth am natur a lefel y nam a chymorth 

blaenorol; argymhellion ar gyfer addasiadau penodol i amgylchedd y coleg 

(e.e. arwain, dolenni clyw, technolegau cynorthwyol) a chymorth yn y dyfodol 

(gan gynnwys dysgu ac asesu). 

• Anawsterau Symudedd: Gwybodaeth am natur a lefel namau a chymorth 

blaenorol; argymhellion ar gyfer addasiadau blaenorol i amgylchedd dysgu 

Padarn Sant (e.e. mynediad ffisegol, canllawiau, technolegau cynorthwyol) a 

chymorth ar gyfer y dyfodol (gan gynnwys dysgu ac asesu). 

• Cyflyrau Iechyd: Tystiolaeth gan ymarferwr meddygol y cyflwr(cyflyrau) a’i 

symptomau; manylion meddyginiaethau; gwybodaeth am beth i’w wneud a 

gyda phwy ddylid cysylltu mewn argyfwng; manylion effaith y cyflyrau ar 

ddysgu a bywyd cymunedol; argymhellion ar gyfer cymorth yn y dyfodol (gan 
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gynnwys dysgu ac asesu). 

• Dyslecsia: Adroddiad gan seicolegydd addysgol neu gyfwerth yn nodi natur a 

lefel y dyslecsia; gwybodaeth am gymorth blaenorol; argymhellion ar gyfer 

cymorth yn y dyfodol ar gyfer dysgu ac asesu. 

5.2 Dysgwyr gyda Chyflyrau Newydd eu Nodi 

Yn ystod ei gyfnod ym Mhadarn Sant, os yw dysgwr yn tybio bod ganddo anabledd, 

cyflwr iechyd, neu fod angen cymorth dysgu ychwanegol arno sy’n golygu ei fod 

angen cymorth dysgu, gofynnir iddo neu iddi ddarparu manylion a thystiolaeth fel a 

ganlyn (fel sy’n briodol). 

5.3 Dysgwyr wedi’u Cofrestru gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Bydd dysgwyr sydd wedi’u cofrestru gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ar 

ôl datgelu bod ganddynt neu ei bod yn bosibl bod ganddynt anabledd, cyflwr iechyd 

neu anghenion cymorth dysgu ychwanegol penodol, yn cael eu cyfeirio at yr aelod o 

staff ym Mhadarn Sant sy’n gyfrifol am ddarparu cymorth dysgu. 

5.4 Dysgwyr wedi’u Cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd 

Bydd dysgwyr sydd wedi’u cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd, ar ôl datgelu bod 

ganddynt neu ei bod yn bosibl bod ganddynt anabledd, cyflwr iechyd neu anghenion 

cymorth dysgu ychwanegol penodol, yn cael eu cyfeirio at y Ganolfan Cymorth 

Myfyrwyr yn y Brifysgol. 

5.5 Dysgwyr wedi’u Cofrestru ar Gyrsiau heb eu Hachredu 

Bydd dysgwyr ar gyrsiau heb eu hachredu, ar ôl datgelu bod ganddynt neu ei bod yn 

bosibl bod ganddynt anabledd, cyflwr iechyd neu anghenion cymorth dysgu 

ychwanegol penodol, yn cael eu cyfeirio at yr aelod o staff ym Mhadarn Sant sy’n 

gyfrifol am ddarparu cymorth dysgu. Bydd y swyddog yn trafod gyda nhw pa 

addasiadau rhesymol y gellid eu gwneud i gefnogi eu hastudiaeth. 

 

6. Mathau o Gymorth Dysgu ar gyfer Dysgwyr 

6.1 Yn dibynnu ar anghenion canfyddadwy dysgwr, mae cymorth ychwanegol ar gael 

i gynorthwyo gyda’r canlynol: 

• Mynediad at ddeunyddiau dysgu ar gyfer dosbarthiadau 

• Mynediad i gyfleusterau 
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• Mynediad i gyfleusterau meddygol 

• Mynediad i gymorth allanol 

• Anghenion dysgu unigol 

• Sgiliau astudio 

• Gweithdrefnau asesu 

• Defnyddio Technoleg Gwybodaeth (gan gynnwys technolegau cynorthwyol) 

• Defnyddio’r llyfrgell. Os oes angen i ddysgwr ag anghenion cymorth dysgu 

ychwanegol gael desg i astudio, bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i 

ddarparu un. 

 

6.2 Cyn belled â phosibl, dylid datgelu anghenion penodol a’u trafod yng nghyfnod 

cais a derbyn dysgwr ar y rhaglen astudio, er mwyn i baratoadau angenrheidiol 

gael eu gwneud cyn iddynt gyrraedd. Yna, bydd y Cynghorydd Cymorth Dysgu yn 

dweud wrth yr adran(nau) perthnasol am y gofynion hynny. 

6.3 Os nad yw hyn yn bosibl, anogir dysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol i 

siarad â’r Cynghorydd Cymorth Dysgu cyn gynted â phosibl ar ôl cyrraedd, er 

mwyn iddynt dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt cyn gynted â phosibl. Bydd 

y Cynghorydd Cymorth Dysgu yn dweud wrth yr adran(nau) perthnasol am y 

gofynion hynny. 

6.4 Gallai dysgwyr sydd â Saesneg yn ail iaith iddynt neu’n iaith arall iddynt ofyn am 

ganllawiau ar y cymorth sydd ar gael i wella gramadeg a chystrawen eu 

brawddegau ar gyfer eu haseiniadau gan yr Arweinydd Rhaglen. 

 

7. Apelio yn erbyn Penderfyniad i Gydnabod Anabledd, Cyflwr Iechyd neu 

Angen Cymorth Dysgu Ychwanegol neu roi Addasiadau Rhesymol ar waith 

 

7.1 Dysgwyr wedi’u Cofrestru gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  

Os yw dysgwr yn anghytuno â phenderfyniad y Cynghorydd Cymorth Dysgwyr i naill 

ai gydnabod anabledd, cyflwr iechyd neu gymorth dysgu ychwanegol neu’n 

anghytuno â’r addasiadau rhesymol a gynigir, yna mae gan y dysgwr yr hawl i apelio i 

Brifathro Padarn Sant. Dylai dysgwr egluro yn ysgrifenedig pam ei fod yn credu bod 

penderfyniad y cynghorydd Cymorth Dysgu yn anghywir neu nad oedd wedi ystyried 
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tystiolaeth ategol yn iawn wrth ddod i benderfyniad. Dylai dysgwr ysgrifennu at y 

Prifathro o fewn 30 diwrnod gwaith i dderbyn y canlyniad ysgrifenedig gan y 

Cynghorydd Cymorth Dysgu. Bydd y Prifathro, neu aelod o staff a enwebir, yn 

ymateb i’r apêl o fewn 15 diwrnod gwaith. Mae penderfyniad y Prifathro yn derfynol. 

Gall dysgwr gael y cyfle i ofyn am apêl allanol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi 

Sant neu gyda Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol. Bydd dysgwr yn derbyn manylion sut 

i gael mynediad i lwybrau apelio allanol yn yr ymateb gan y Prifathro. 

7.2 Dysgwyr wedi’u cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd 

Yn y lle cyntaf, dylai dysgwr rannu ei bryderon â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia. 

Gall y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia gysylltu â’r Adrannau Academaidd ynghylch 

rhoi addasiadau rhesymol ar waith. 

 

8. Cymorth Dysgu ar gyfer Dysgwyr ag Anghenion Penodol 

8.1 Anableddau Corfforol a Synhwyraidd: 

Mae Padarn Sant wedi ymrwymo i alluogi dysgwyr ag anableddau synhwyraidd a 

chorfforol gael mynediad at gyfleoedd dysgu. Mae adeiladau addysgu Padarn Sant, 

Caerdydd yn hygyrch gyda rampiau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, lifft, ac mae 

cyfleusterau toiled hygyrch ar gael hefyd. Pan fyddwn ni’n dyrannu dysgwyr i’w 

grwpiau dysgu, byddwn wastad yn ystyried y rhai ag anghenion penodol wrth 

benderfynu ar y lleoliad. 

Rydym yn ceisio bod yn gwbl gynhwysol. Rydym yn ceisio trefnu digwyddiadau 

mewn lleoliadau cwbl hygyrch. Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi eich 

cydweithrediad wrth i ni fodloni gofynion penodol a gofynnwn i chi ein hysbysu os 

ydych chi angen cyfleusterau ychwanegol neu ofynion personol eraill. Os nad ydym 

yn gallu datgelu’r manylion hyn, gallai hyn effeithio ar y trefniadau hygyrchedd y 

gallwn eu darparu. Os nad ydych chi am i ni rannu’r wybodaeth hon, rhowch wybod 

i’r Cynghorydd Cymorth Dysgu. 

Gall cymorth ychwanegol gynnwys: 

• Dyrannu llety priodol a hygyrch 

• Darparu dodrefn a chyfarpar 

• Cymorth i ddefnyddio technolegau cynorthwyol 

• Darparu deunyddiau dysgu mewn fformatau amgen – e.e. recordiadau 
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• Cyfnodau benthyg estynedig ar gyfer adnoddau llyfrgell 

• Cymorth i ddefnyddio cyfleusterau’r llyfrgell 

 

8.2 Cyflyrau Iechyd Tymor Byr a Hirdymor 

Bydd y rhai â chyflyrau iechyd tymor byr a hirdymor yn cael cymorth ymarferol ac 

emosiynol i’w cynorthwyo i ymdopi â’u cyflyrau. Gallai cymorth gynnwys: 

• Darpariaeth gofal bugeiliol dan law’r Tiwtoriaid Personol 

• Mynediad at wasanaethau cwnsela ac asesiadau iechyd 

• Cymorth i gael cyfleusterau meddygol 

• Esemptiad rhag mathau penodol o dasgau dysgu (e.e. ymweliadau oddi ar y 

safle) 

 

8.3 Dyslecsia ac Anableddau Dysgu eraill: 

Anogir y rhai ag anghenion cymorth dysgu fel dyslecsia i drafod eu hanghenion 

unigol gyda’r Cynghorydd Cymorth Dysgu er mwyn llunio cynllun cymorth dysgu sy’n 

briodol i’w anghenion unigol. Gallai hyn gynnwys: 

• Dosbarthiadau Sgiliau Astudio 

• Cymorth Un i Un gydag astudiaethau 

• Canllawiau ar gael mynediad i wasanaethau prawfddarllen 

• Darparu nodiadau darlithoedd a chyflwyniadau cyn dosbarthiadau 

• Cymorth i ddefnyddio technolegau cynorthwyol 

• Darparu deunyddiau dysgu mewn fformatau amgen – e.e. recordiadau 

• Cyfnodau benthyg estynedig ar gyfer adnoddau llyfrgell 

• Cymorth i ddefnyddio cyfleusterau’r llyfrgell 

• Canllawiau ar gael gafael ar gymorth allanol 
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9. Asesu Dysgwyr ag Anableddau, Cyflyrau Iechyd neu Anghenion Dysgu 

Ychwanegol 

 

9.1 Cymorth Ychwanegol: 

Efallai y bydd dysgwyr yn gymwys am gymorth ychwanegol gydag aseiniadau ac 

arholiadau, yn dibynnu at natur eu hanabledd, cyflwr iechyd neu anghenion cymorth 

dysgu (Gweler Polisi Amgylchiadau Esgusodol Padarn Sant). Gallai cymorth asesu 

gynnwys: 

• Newidiadau i ddyddiadau cau cyflwyno darn o waith 

• Darpariaeth ysgrifenyddion ar gyfer arholiadau neu aseiniadau 

• Amser ychwanegol mewn arholiadau 

• Ystyried anghenion cymorth dysgu dysgwyr wrth asesu sillafu a gramadeg 

• Ystyried anghenion cymorth dysgu dysgwyr wrth asesu fformatio cyfeiriadau, 

llyfryddiaethau a dyfyniadau eraill 

 

9.2 Rheoliadau 

Bydd cymorth ychwanegol gydag aseiniadau ac arholiadau ac ystyriaethau eraill 

mewn perthynas ag asesiadau yn cael eu cynnig os bodlonir yr amodau canlynol: 

• Mae’n rhaid i ddysgwr fod wedi cofnodi’n swyddogol gyda’r Cynghorydd 

Cymorth Dysgwyr fod ganddo anabledd, cyflwr iechyd neu anghenion 

cymorth dysgu ychwanegol cydnabyddedig er mwyn bod yn gymwys am 

gymorth ychwanegol a/neu esemptiad o feini prawf asesu penodol. Bydd 

mathau’r cymorth ychwanegol a/neu esemptiad yn cael eu pennu gan y 

Cynghorydd Cymorth Dysgu. 

• Mae’n ofynnol i ddysgwr cymwys gyflwyno ei aseiniadau drwy ddefnyddio’r  

dull(iau) arferol. Bydd dysgwr yn derbyn datganiad gan y Cynghorydd 

Cymorth Dysgu y gall ei gynnwys ar ddechrau ei gyflwyniadau. Bydd y 

datganiad yn nodi’r addasiadau rhesymol y dylid eu gwneud. 

• Gellir ond defnyddio’r ystyriaethau hyn ar gyfer asesiadau a gynhelir ar ôl i’r 

dysgwyr gofnodi gyda’r Athrofa fod ganddo’r anabledd, cyflwr iechyd neu 

anghenion cymorth dysgu cydnabyddedig. 

• Bydd Padarn Sant yn trefnu amser ychwanegol neu ysgrifenyddion ar gyfer 
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dysgwyr sy’n sefyll arholiadau lle mae datganiad wedi’i gymeradwyo o 

anghenion i warantu hyn. 

 

10. Cymorth i gael Cefnogaeth Allanol  

10.1 Dylai dysgwyr sydd angen cymorth allanol gyda’u hastudiaethau drafod hyn 

gyda’r Cynghorydd Cymorth Dysgu. 

10.2 Gallai dysgwyr ag anableddau, cyflyrau iechyd neu anghenion cymorth dysgu 

ychwanegol fod yn gymwys am gyllid allanol. Gallai hyn gynnwys: 

• Cyllid ar gyfer adnoddau hygyrchedd, costau llungopïo ac ati drwy’r Lwfans 
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• Asesiad ar gyfer cymorth dysgu ychwanegol. 

10.3 Nid yw Padarn Sant yn gallu darparu’r cyfleusterau hyn ei hun ond bydd yn 

cynorthwyo dysgwyr gyda cheisiadau am gyllid a dod o hyd i gymorth allanol, e.e. 

bydd yn asesu anghenion cymorth dysgu ychwanegol. 

 

11. Pwynt Cyswllt Cyntaf a Chyfrifoldebau 

Mae cynorthwyo dysgwyr ag anableddau, cyflyrau iechyd neu anghenion cymorth 

dysgu yn gyfrifoldeb sy’n cael ei rannu. Fodd bynnag, staff penodol fydd y pwynt 

cyswllt cyntaf ac mae ganddynt gyfrifoldebau penodol fel y rhestrir isod: 

11.1 Cynghorydd Cymorth Dysgwyr  

• Nodi dysgwyr posibl sydd ag anghenion ychwanegol yn y cyfnod ymgeisio a 

hysbysu’r rhai sy’n cynnal cyfweliadau 

• Hysbysu’r Arweinwyr Rhaglenni, ac adrannau perthnasol (e.e. Llety) o ddysgwyr 

ag anghenion arbennig sydd wedi’u derbyn ar gyfer astudio 

• Hysbysu tiwtoriaid am ddysgwyr ag anghenion ychwanegol yn eu grwpiau 

• Cysylltu â dysgwyr newydd sydd ag anghenion cymorth dysgu i asesu’r lefel o 

gymorth sydd ei hangen 

• Cynorthwyo dysgwyr newydd a phresennol i asesu eu cyflyrau a pharatoi 

cynllun cymorth dysgu 
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• Rhaglen sefydlu’r polisi hwn i staff newydd 

11.2 Tîm y Llyfrgell  

• Darparu cyfnodau benthyg estynedig yn ôl y gofyn 

• Cymorth gyda deunyddiau llungopïo, gan ddefnyddio’r llyfrgell, cael cynnwys y 

cwrs mewn fformatau amgen 

11.3 Tiwtoriaid  

• Cefnogi cynnydd y rhai ag anableddau, cyflyrau iechyd neu anghenion 

cymorth dysgu ychwanegol a darparu gofal bugeiliol ac arweiniad fel rhan o’r 

broses gofal bugeiliol 

11.4 Llety 

• Darparu llety addas ar gyfer y rhai ag anableddau 

11.5 Cyfleusterau 

• Addasiadau i wella mynediad i gyfleusterau’r coleg ac astudio 

11.6 TGCh 

• Cyngor ar dechnoleg gynorthwyol 

 

12. Ymwybyddiaeth Staff 

12.1 Mae Padarn Sant wedi ymrwymo i hyfforddiant a fydd yn galluogi’r holl staff i 

gefnogi’r rhai ag Anableddau, Cyflyrau Iechyd ac Anghenion Cymorth Dysgu 

Ychwanegol. 

12.2 Bydd gwybodaeth am y polisi hwn yn cael ei chynnwys yn ystod rhaglen sefydlu 

staff newydd. 

12.3 Bydd sesiynau procio’r cof, sy’n berthnasol i rolau staff unigol, ar y polisi hwn yn 

cael eu darparu yn ystod cyfarfodydd staff. 

 

13. Cyfrifoldebau, Cymeradwyo ac Adolygu’r Polisi 

13.1 Bydd y ddogfen hon, ynghyd â pholisïau, gweithdrefnau a chanllawiau eraill sy’n 

gysylltiedig â dysgwyr sy’n astudio ym Mhadarn Sant ar gael i bawb ac yn cael eu 

monitro a’u hadolygu’n rheolaidd a’u gwerthuso’n achlysurol 
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13.2 Mae gan y Prifathro, y Cyfarwyddwr Gweithrediadau a’r Cynghorydd Cymorth 

Dysgwyr gyfrifoldeb ar y cyd dros weithredu’r polisi hwn. 

13.3 Bydd y Cynghorydd Cymorth Dysgu yn goruchwylio’r gwaith o lunio adroddiad 

monitro blynyddol sy’n mynd i’r afael â materion a amlinellir yn y polisi hwn. 

13.4 Y Cynghorydd Cymorth Dysgwyr sy’n gyfrifol am adolygu’r polisi’n flynyddol. 

13.5 Mae gan yr holl staff ddyletswydd a chyfrifoldeb unigol am hyrwyddo a 

gweithredu’r polisi hwn. 

 

14. Cyfathrebu’r Polisi 

14.1 Mae’r ddogfen hon ar gael yn nogfen ‘Polisi a Gweithdrefnau’ Padarn Sant sydd 

wedi’i lleoli yn adran dysgwyr VLE Padarn Sant ac ar wefan Padarn Sant. 

14.2 Bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i ymateb i unrhyw gais i ddarparu’r polisi 

hwn mewn fformat gwahanol. 

14.3 Bydd y polisi hwn yn cael ei gynnwys yn rhaglen sefydlu’r staff. 

 


