
Cefnogi ein dysgwyr
Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG)
Ffurf len gais 2019/20
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Rhif Myf.
Dan 19
Dros 19

Dyddiad 
derbyn:

Derbyniwyd 
gan:

Adran A: At beth mae angen cymorth ariannol arnoch?
Ticiwch bopeth perthnasol:

  n  Cost trafnidiaeth / pas bws           n    Gofal plant* (cwblhewch ffurflen gais gofal plant ychwanegol)

  n  Offer, cit, gwisg neu CDP ar gyfer eich cwrs         n    Costau prydau bwyd yn ystod oriau coleg

  n  Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)         Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o incwm eich
      cartref (Dan 19 yn unig)

Adran B: Manylion personol
Cwblhewch y manylion I GYD a defnyddiwch yr un enw ag y gwnaethoch wrth ymrestru. Os ydych yn byw gyda’ch rhieni,
partner neu gymar, bydd angen cadarnhau hynny isod. Bydd eu hincwm nhw yn cael ei ystyried wrth asesu eich cais.

Enw cyntaf:

Cyfeiriad:

Cyfenw:

Cod post: Dyddiad geni:

CG74 Review Date May 2020

Adran C: Manylion talu’r dysgwr
Bydd rhai grantiau o’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn cael eu talu drwy BACS. Er mwyn i ni allu talu’n uniongyrchol i’ch
banc, rhowch y wybodaeth ganlynol:

Enw deiliad y cyfrif (y Dysgwr):  ___________________________________________________________________

Cod Didoli’r Banc:  nn–nn –nn
Rhif y Cyfrif Banc:  nnnnnnnn
Neu Rif Cymdeithas Adeiladu:  nnnnnnnnnnnnnn
Rhaid i’r cyfrif hwn fod yn eich enw chi, a rhaid i chi roi eich manylion llawn. Sicrhewch fod y manylion yn gywir, neu ni
fyddwn yn gallu eich talu. Os bydd manylion eich cyfrif yn newid, rhowch wybod i ni.

Pa gwrs rydych chi’n ei astudio? (Rhowch enw llawn y cwrs)?

Ydych chi’n wladolyn o’r DU?  Ydw n Nac ydw n

Darllenwch y Canllawiau CAWG cyn cwblhau’r ffurflen hon.
Os oes unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall, neu os cewch anhawster wrth gwblhau’r ffurflen hon, 

bydd y tîm Gwasanaethau Dysgwyr yn gallu’ch helpu.

I fod yn gymwys ar gyfer cymorth CAWG rhaid i chi fod yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg 
(LCA) neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC). Gallwch wneud cais CAWG, fodd bynnag, 

tra’n disgwyl clywed a fyddwch yn derbyn LCA neu GDLlC.

Cwblhewch eich ffurflen gais, a’i dychwelyd, i Wasanaethau Dysgwyr eich campws
Mae pob cymorth ariannol yn dibynnu ar gyllid gan Lywodraeth Cymru. Ni warentir cymorth tan i chi dderbyn

hysbysiad ysgrifenedig gan Goleg Gwent.



Adran F: Datganiad a diogelu data
Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen y canllawiau a bod y wybodaeth yr wyf wedi ei darparu, hyd y gwn i, yn gywir. Rwyf yn gallu
darparu tystiolaeth os gwneir cais am hynny. Rwyf yn gwybod y gallai darparu gwybodaeth anghywir arwain at erlyniad. Rwyf yn
cydnabod bod yn rhaid i fi gyflwyno’r ffurflen gais, wedi ei chwblhau, a phob tystiolaeth berthnasol, erbyn y dyddiad cau, er mwyn
bod yn gymwys ar gyfer cymorth gan y gronfa.

Rwyf yn deall mai dim ond os yw fy mhresenoldeb dros 90% a fy mod yn cadw at God Ymddygiad Coleg Gwent y telir unrhyw arian
o’r gronfa hon. O feth â chydymffurfio gyda hyn, gall taliadau gael eu dileu.

Mae Coleg Gwent yn casglu gwybodaeth am ddysgwyr at nifer o ddibenion gweinyddol, academaidd ac iechyd a diogelwch. Dan
Ddeddf Diogelu Data 1988 mae angen eich caniatâd i ni allu gwneud hyn.

Rwyf yn cytuno y gall Coleg Gwent brosesu data sydd yn y ffurflen hon at unrhyw ddiben sy’n gysylltiedig â’r astudiaethau a fwriadaf
neu fy iechyd a diogelwch tra bof ar y safle neu unrhyw ddiben cyfreithlon. Deallaf y gall y wybodaeth hon gael ei rhoi i aelodau staff
eraill pan fernir bod angen gwneud hynny.

A ydych chi’n perthyn i unrhyw aelod o staff a gyflogir ar hyn o bryd gan y coleg? Ydw  Nac ydw 

Llofnod (Dysgwr): Dyddiad:

Adran E: Incwm eich cartref
OS YDYCH YN GWNEUD CAIS AM GYMORTH ARIANNOL TUAG AT GOSTAU PRYDAU BWYD CWBLHEWCH YR
ADRAN HON A DARPARWCH DDOGFENNAETH GEFNOGI.

Nodwch pa un/rai o’r canlynol rydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn ei dderbyn:

  n  Cyflog / tâl       n   Lwfans Ceisio Gwaith
  n  Hunangyflogedig       n   Lwfans Cymorth Plentyn / Cynhaliaeth
  n  Cymhorthdal Incwm        n   Credyd Treth Plant
  n  Credyd Treth Gwaith            n   Credyd cynhwysol
  n  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth         n   Pensiwn preifat a/ neu wladol
Darparwch gopïau o’r dogfennau cefnogi canlynol:

• Hysbysiad Asesu Credyd Treth (TCAN 602)

• Unrhyw lythyrau budd-dal o’r 6 mis diwethaf
• Dau ddatganiad banc o’r 6 mis diwethaf
• Unrhyw dystiolaeth arall o daliadau, a’u hamlder, os yw’r dyddiad o fewn y 6 mis diwethaf

Oes gennych blant dan 16 oed sy’n ddibynnol yn ariannol arnoch?    Oes n Nac oes n

Os oes, nodwch ei oed/eu hoed:

Ydych chi’n gofalu am aelod sâl neu anabl o’r teulu?  Ydw n Nac ydw n

Os ydych, nodwch ei enw a’i berthynas â chi:

Rhowch fanylion unrhyw oedolion rydych chi’n byw gyda nhw:

Enw: Perthynas â chi:

Enw: Perthynas â chi:

Adran D: Manylion eich cartref - I’w gwblhau gan y myfyriwr


