Nodiadau Canllaw Ffurflen Ymrestru

Rhywedd: Mae’r cwestiwn hwn yn berthnasol i hunaniaeth
rhywedd y dysgwyr. Efallai na fydd yn cyfateb i’r rhyw a
bennwyd iddynt pan gawsant eu geni. Er enghraifft, efallai bod
rhywun sydd â hunaniaeth gwryw trawsryweddol wedi cael ei
bennu’n fenyw pan gafodd ei eni, ond mae ganddo hunaniaeth
lawn fel gwryw yn awr. Bydd yr unigolyn yn ticio ‘Gwryw’, gan
mai dyma yw ei hunaniaeth ryweddol erbyn hyn. Os yw dysgwr
yn mynd trwy’r broses drawsnewid, ac mae iddo/iddi
hunaniaeth ryweddol ar wahân i Wryw yn unig neu Fenyw yn
unig, dylech ei annog i nodi hunaniaeth Arall. Cofiwch
gynghori’r dysgwr nad opsiwn symbolaidd yn unig yw hwn, a’i
fod yn galluogi dysgwyr i bennu eu hunaniaeth eu hunain y tu
allan i’r ddau rywedd deuaidd (gwryw a benyw).

Ethnigrwydd:
12 Cymraeg / Saesneg / Albanaidd / Gogledd Iwerddon /
Prydeinig, 13 Gwyddeleg, 14 Sipsiwn neu deithiwr
Gwyddelig, 15 Unrhyw gefndir gwyn arall, 21 Du Caribïaidd,
22 Du Affricanaidd
29 Cefndir Du Arall, 31 Asiaidd-Indiaidd
32 Asiaidd-Pacistanaidd , 33 Asiaidd-Bangladeshaidd
39 Cefndir Asiaidd Arall,
41 Cymysg – Gwyn a Du Caribïaidd,
42 Cymysg – Gwyn a Du Affricanaidd
43 Cymysg – Gwyn ac Asiaidd, 49 Cefndir cymysg arall
50 Arabaidd, 80 Cefndir Ethnig Arall, 34 Tsieineaidd

Cenedligrwydd:
CYM Cymro/Cymraes, SAES Sais/Saesnes, ALB
Albanwr/Albanes, GWY Gwyddel/Gwyddeles, PRY

Codau Ffioedd / Gostyngiadau
Cod Ffi 1 - Ffi llawn (£ 3.50 yr awr)
Cod Ffi 2 - Ffi isaf (Am ddim)
Dysgwyr sy'n derbyn y budd-daliadau canlynol:
Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith / Lwfans Cefnogi
Cyflogaeth, Credyd Pensiwn, Credyd Cyffredinol, Budd-dal
Analluogrwydd, Credydau Treth gwaith, Credyd Treth Pobl
Anabl, Lwfans Gofalwyr, Budd-dal Tai, Budd-dal Treth Cyngor,
Mamolaeth Statudol / Tadolaeth / Tâl Mabwysiadu,
Tâl Salwch Statudol (Os nad yw'n derbyn lwfans Cwmni
ychwanegol)
Cod Ffi 3 - Ffi gostyngol (£ 2.50 yr awr)
Dysgwyr sy'n derbyn y budd-daliadau canlynol:
Pensiwn y Wladwriaeth, Credyd Treth Gwaith, Lwfans
Gweini, Budd-dal Anafiadau Diwydiannol,
Pensiwn Rhyfel/Cynllun Iawndal Lluoedd Arfog,
Lwfans Anabledd Difrifol
Cod Ffi 4 - Dim ffi
Cod Ffi 5 - Ffi a delir gan gorff arall

(Mae AOC/ALW yn cadw’r hawl i ofyn am dystiolaeth o
hawl i dderbyn gostyngiad)
Enghreifftiau o Gymwysterau
Dim cymwysterau ffurfiol
TGAU/Lefel 0, Lefel A, Lefel AS
Diploma Cyntaf, Diploma Cenedlaethol
Tystysgrif Gyntaf, Tystysgrif Genedlaethol
Diploma Sylfaen Bagloriaeth Cymru, Diploma Canolradd
Bagloriaeth Cymru, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru
OCN, BTEC, HND, HNC, NVQ, Sgiliau Allweddol
Gradd Sylfaen, Gradd Gyntaf Addysg Uwch, Gradd Baglor
Gradd Meistr, PhD, TAR
Gradd ôl-raddedig Addysg Uwch, Diploma Addysg Uwch

Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru: Bydd y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn cael ei hanfon at
Lywodraeth Cymru ac yn cael ei defnyddio yn y ffyrdd canlynol: 1. Gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill er mwyn
ariannu, cynllunio, monitro ac arolygu dysgu, ac i gynhyrchu cyhoeddiadau ystadegol. 2. Gan drydydd partïon a ddewisir, gan
gynnwys sefydliadau ymchwil cymdeithasol, er mwyn gwneud gwaith ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfle cyfartal yn
gysylltiedig â’ch addysg a hyfforddiant. 3. Gan Lywodraeth Cymru a thrydydd partïon sy’n gweithredu ar ei rhan, er mwyn helpu
i gysylltu eich cofnodion â ffynonellau data at ddibenion ymchwil ystadegol. 4. Gall Lywodraeth Cymru rannu eich enw, dyddiad
geni, cyfeiriad a’ch cod post â swyddogion cofrestru etholiadol sy’n cymryd rhan mewn cynlluniau peilot paru data er mwyn
gwella cywirdeb cofrestrau etholiadol. 5. Mae’n bosibl y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo i gontractwyr sy’n
gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru (gan gynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) er mwyn ymgymryd â chyfweliadau neu
arolygon o ddysgwyr presennol a blaenorol, fel rhan o werthusiadau ffurfiol o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd
contractwyr yn cysylltu â sampl o unigolion. Efallai byddant yn cysylltu â chi i ofyn i chi gymryd rhan mewn gwerthusiad o’ch
profiad personol o weithgaredd dysgu. Os byddant yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu arolwg yn cael ei esbonio i chi, a
chewch ddewis i gytuno neu wrthod cymryd rhan. Bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion at ddibenion y gwerthusiad yn
unig, a hynny yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Bydd eich manylion yn cael eu dileu pan fydd y cytundeb gwerthuso wedi’i
gwblhau. Eich Hawliau: Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gennych hawl i gael mynediad at y data sydd gan Lywodraeth
Cymru amdanoch. Efallai bydd angen i chi dalu ffi fach er mwyn gwneud hyn. Am ragor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at
llwr@wales.gsi.gov.uk. Am ragor o fanylion am yr uchod, ewch i’n gwefan ar https://gov.wales/lifelong-learning-wales-recordprivacy-notice-2019. Hysbysiad Preifatrwydd AOC/ALW: Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (anfonwch neges e-bost at
info@adultlearning.wales), gall AOC/ALC brosesu’r data a ddarperir ar y ffurflen hon at y dibenion a ddarperir. Efallai bydd gan
drydydd partïon hawl i ofyn am fanylion am ganlyniadau cyrsiau. Bydd yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau’n defnyddio’r wybodaeth a
ddarperir er mwyn dosbarthu Rhif Dysgwr Unigryw. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut caiff eich data ei brosesu a’i rannu ar
www.learningrecordsservice.org.uk a Gov.UK.
Sylwer: Os caiff y cwrs ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yna mae cymryd rhan yn y rhaglen hon yn dibynnu arnoch chi rhoi
data personol. Llywodraeth Cymru fydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol y mae'n ei dderbyn.

