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2. Cyflwyniad 

Mae Padarn Sant wedi ymrwymo i sicrhau nad yw anabledd yn rhwystr i gyfranogiad 

llawn mewn dysgu ac addysgu, cyfleusterau a gwasanaethau ar gyfer dysgwyr 

presennol a darpar ddysgwyr. 

 

Mae Padarn Sant yn cefnogi dull sy’n gofyn am roi ystyriaeth ragweithiol i fynediad i 

ddysgu, addysgu, gwasanaethau a chyfleusterau i sicrhau bod addasiadau’n cael eu 

gwneud cyn i unigolion ag anableddau geisio astudio neu ddefnyddio’r 

gwasanaethau a’r cyfleusterau. 

 

Mae’r Athrofa wedi ymrwymo i fynd i’r afael â rhwystrau i gynhwysiant (strwythurol, 

diwylliannol, sefydliadol neu o ran agwedd) ac mae’n arddel y gred nad yw 

darpariaeth hygyrch a phriodol yn ddarpariaeth “ychwanegol” ond yn elfen graidd 

o’n cenhadaeth gyffredinol a’n gwaith. 

 

Mae’r polisi yn gymwys i bob dysgwr anabl waeth beth fo’i genedligrwydd, statws 

ffioedd, rhaglen astudio neu breswylfa. 

 

3. Diffiniad o Anabledd 
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Mae gan berson anabledd os oes ganddo/ganddi nam corfforol neu feddyliol sy’n 

cael effaith niweidiol sylweddol neu hirdymor ar ei anabledd i gyflawni 

gweithgareddau dydd i ddydd arferol (Deddf Cydraddoldeb 2010). Mae hirdymor yn 

golygu ei fod wedi para o leiaf 12 mis, yn debygol o bara o leiaf 12 mis, neu mae’n 

debygol o bara am weddill oes y person. Mae anabledd yn cwmpasu ystod eang o 

namau corfforol a meddyliol, gan gynnwys anawsterau corfforol a symudedd, namau 

ar y clyw, namau ar y golwg, anawsterau dysgu penodol gan gynnwys dyslecsia, 

cyflyrau meddygol a phroblemau iechyd meddwl. 

 

4. Egwyddorion 

• Bydd Padarn Sant yn sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi ym mhob polisi, 

gweithdrefn, swyddogaeth a gweithgaredd i’r ffordd y galluogir cyfranogiad 

llawn pob myfyriwr anabl ym mhob agwedd ar fywyd academaidd a 

chymdeithasol yr athrofa. 

• Bydd manylion deunydd cyhoeddusrwydd, manylion rhaglenni a gwybodaeth 

gyffredinol Padarn Sant yn hygyrch i bobl ag anableddau. 

• Bydd Padarn Sant yn gweithio mewn partneriaeth â dysgwyr anabl i sicrhau 

bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud, gan alluogi myfyrwyr i wireddu 

eu llawn botensial. 

• Bydd Padarn Sant yn sicrhau bod gofynion myfyrwyr anabl yn cael eu 

hystyried wrth ddilysu ac adolygu rhaglen a bod diwygiadau priodol yn cael 

eu gwneud. Bydd manylebau rhaglenni sy’n codi rhwystrau i fynediad gan 

bobl anabl yn cael eu hailystyried a bydd addasiadau rhesymol yn cael eu 

gwneud i sicrhau cyn lleied o rwystrau â phosibl. 

• Mae dysgwyr yn gyfrifol am ofyn am adolygu unrhyw addasiadau rhesymol 

sydd ar waith, os nad yw’r cyfryw addasiadau yn bodloni eu hawliadau’n 

effeithiol. 

 

5. Datganiad a Chyfrinachedd 

Penderfyniad y dysgwr unigol yn llwyr fydd a yw am ddatgelu anabledd ac amseriad 

y datgelu hwnnw. Fodd bynnag, os rhoddwyd cyfleoedd i ddatgelu anabledd a bod 

unigolyn yn penderfynu peidio â gwneud hynny, yna ni fydd Padarn Sant yn gallu 

cynnig cymorth neu addasiadau unigol. 

 

Ni ellir dal Padarn Sant yn atebol am beidio â rhoi addasiadau rhesymol ar waith yn 

ôl-weithredol (h.y. cyn datgelu anabledd). 
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Bydd Padarn Sant yn rheoli’r broses o rannu gwybodaeth ac yn trin yr holl ddata 

personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (ac unrhyw ddeddfwriaeth ddilynol a 

allai ddisodli hon); bydd mynediad at wybodaeth sy’n gysylltiedig ag anabledd yn 

cael ei ddarparu ar sail yr angen i wybod yn unig, er mwyn gallu rhoi addasiadau 

rhesymol ar waith. 

 

Pan fo myfyriwr ar leoliad fel rhan o’i hyfforddiant, efallai y rhennir gwybodaeth 

berthnasol, gyda chydsyniad y dysgwr, er mwyn sicrhau y bydd addasiadau rhesymol 

yn cael eu darparu i sicrhau nad yw’r dysgwr yn cael ei roi dan anfantais. 

 

6. Addasiadau Rhesymol 

• Mae Padarn Sant yn ceisio cynyddu cynhwysiant y dysgu a’r addysgu i 

sicrhau’r profiad dysgu gorau i bawb. Fodd bynnag, mae’n cydnabod nad yw 

hyn yn lleihau’r angen am addasiadau rhesymol. Os yw dysgwr anabl yn cael ei 

roi dan anfantais sylweddol, mae’n rhaid i Badarn Sant wneud addasiad 

rhesymol, a ddiffinnir fel penderfyniad a wneir gan yr Athrofa i ganiatáu 

trefniadau eithriadol ar gyfer myfyrwyr. Gallai addasiadau gynnwys trefniadau 

arholi penodol, darparu cymorth ychwanegol ar gyfer dysgu, addasiadau i 

arferion asesu, a threfniadau llety. Bydd addasiadau’n cael eu gwneud o fewn 

paramedrau’r ffactorau canlynol: 

• Natur amgylchiadau ac anghenion y dysgwr ar ôl ymgynghori â’r dysgwr ac 

archwilio’r dystiolaeth a oedd ar gael a’r asesiadau perthnasol 

• Natur y rhaglen astudio academaidd 

• Effeithlonrwydd tebygol yr addasiadau o safbwynt cael gwared ar yr anfantais 

• Pa mor ymarferol yw’r addasiad, gan ystyried:  

i. Tarfu,  

ii. Materion iechyd a diogelwch,  

iii. Disgwyliadau rhesymol eraill a ffactorau allanol (er enghraifft, ffactorau sy’n 

ymwneud â lleoliadau) 

iv. Y costau, gan gynnwys y ffynonellau cyllid allanol sydd ar gael i 

gynorthwyo gyda’r addasiad 

v. Cynsail gyfreithiol 

vi. Y posibilrwydd o ddefnyddio mesurau cynhwysol, sef ein dull dewisol o 

sicrhau hygyrchedd, yn hytrach nag addasiad rhesymol 

vii. Os oes angen i addasiad gael ei wneud mewn lleoliad ar gyfer dysgwr, y 

darparwr lleoliad fydd yn gyfrifol am asesu ymarferoldeb darparu’r rhain yn 

ystod lleoliad y dysgwr. 

 

7. Lwfans Myfyrwyr Anabl 
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Grant gan y Llywodraeth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i ddysgwyr anabl 

cymwys ar rai cyrsiau addysg uwch yn y DU, i helpu gyda chostau cyrsiau ychwanegol 

a allai godi wrth fynychu eu cwrs, o ganlyniad uniongyrchol i’w hanabledd. Gall y 

lwfansau helpu i dalu am gynorthwyydd personol anfeddygol, eitemau o gyfarpar 

arbenigol, meddalwedd cynorthwyol, teithio a chostau eraill sy’n gysylltiedig â’r cwrs. 

Nid yw’r lwfans yn destun prawf modd ac nid oes angen ei ad-dalu. Nid yw Lwfansau 

Myfyrwyr Anabl ar gael i bob myfyriwr, ond yn amodol ar feini prawf cymhwyster a 

nodir ar wefan Gov.uk yn: https://www.gov.uk/disabled-students-allowances-

dsas/overview 

 

Efallai y bydd ymgeisydd anabl yn cael cynnig lle ym Mhadarn Sant, ond nid yw’r 

cynnig hwnnw yn rhoi sicrwydd ei fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl. 

 

8. Cynghorydd Cymorth Dysgu 

Mae’r Cynghorydd Cymorth Dysgu yn aelod o staff Padarn Sant gyda chyfrifoldeb i 

gefnogi myfyrwyr ag anableddau i wireddu eu potensial academaidd. Bydd y 

Cynghorydd Cymorth Dysgu yn ceisio sicrhau bod pob dysgwr yn derbyn cyfle 

cyfartal yn ystod ei astudiaethau ym Mhadarn Sant. Lle’n bosibl, gall arferion 

cynhwysol olygu nad oes angen cymorth unigol, ond lle mae rhwystrau yn deillio o  

anabledd sy’n parhau i fodoli, bydd y dysgwr yn cael cynnig addasiadau rhesymol. 

 

Prif ddull Padarn Sant o sicrhau hygyrchedd yw drwy ddatblygu a sefydlu arferion 

dysgu ac addysgu cynhwysol, ond cydnabyddir bod angen rhai addasiadau unigol o 

hyd. 

 

9. Dysgwyr sy’n Gofrestredig gyda Phrifysgolion sy’n Achredu 

Hefyd, efallai y bydd dysgwyr sydd wedi’u cofrestru gyda phrifysgol sy’n achredu, y 

mae gan Badarn Sant gytundeb ffurfiol â nhw, yn gallu derbyn cymorth gan y 

brifysgol. Mewn achosion o’r fath, anogir dysgwyr i gysylltu â’r Cynghorydd Cymorth 

Dysgu a fydd yn gallu cyfeirio dysgwyr at Wasanaethau Cymorth y Brifysgol. 

 

 

10. Cymeradwyo ac Adolygu’r Polisi 

• Bydd y polisi hwn 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. 

• Y Cynghorydd Cymorth Dysgu a’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau sydd â’r 

cyfrifoldeb cyffredinol. 
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• Gellir canfod y ddogfen hon yn adran dysgwyr VLE (Amgylchedd Dysgu 

Rhithwir) Moodle Padarn Sant ac ar wefan yr Athrofa: www.stpadarns.ac.uk  

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

polisi hwn mewn fformat gwahanol. 

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

 

 

http://www.stpadarns.ac.uk/

