
Croeso i'n holl ddysgwyr newydd  

Daisy ydi fy enw i a dwi'n ddysgwr ail flwyddyn yma yn y coleg  

Rwy'n gwybod y gallai llawer ohonoch fod yn teimlo'n bryderus am ddechrau'r coleg neu fod 

gennych lawer o gwestiynau am beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd y coleg.  

Roeddwn i yn eich esgidiau yr adeg yma'r llynedd ac roeddwn i eisiau eich sicrhau y byddwch chi'n 

hollol iawn. Mae'r coleg yn lle gwych i astudio, mae'r athrawon yn wych, yn ymgysylltu ac yn 

gefnogol ac mae wastad rhywun yno i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych neu ddarparu unrhyw 

gymorth sydd ei angen arnoch. 

Nod y coleg yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael y profiad dysgu gorau posib ac yn sicr rwyf wedi cael 

hyn yn ystod fy mlwyddyn gyntaf.  

 

O fod yn rhan o'r Senedd sy'n Dysgu hyd at gael y cyfle i fynd ar Breswyl Lles Cymru, mae'r cyfleoedd 

cyfoethogi yn wych.  

Byddaf i a dysgwyr presennol eraill wrth law drwy gydol eich wythnos gofrestru ac anwytho i siarad â 

chi am ein profiad ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Yn y cyfamser, dyma fy awgrymiadau allweddol i ar eich helpu i baratoi a chael dechrau pen ar gyfer 

mis Medi: 

Awrgrym 1: Cymerwch olwg ar ein gwefan cofrestru ac anwytho pwrpasol a phori'r wybodaeth a'r 

fideos sydd ar gael. Bydd hyn yn eich helpu i ymgyfarwyddo â'r gefnogaeth a'r gweithgareddau sydd 

ar gael a chofrestru'n barod ar gyfer unrhyw glybiau neu grwpiau yr hoffech chi ymuno â nhw.  

 

Awgrym 2: Lawrlwythwch ein ap coleg – bydd hyn yn eich helpu i gael gafael ar y newyddion, 

digwyddiadau a gwybodaeth coleg diweddaraf ar flaenau eich bysedd a hefyd yn eich helpu i olrhain 

eich proses gais a chofrestru  

Awgrym 3: Manteisiwch ar y cyfle i fynychu unrhyw gyfarfod pwnc a sesiynau cyfarch y gwahoddir i 

chi. Mae'r rhain yn gyfle perffaith i chi gwrdd â'ch tiwtoriaid pwnc a dysgwyr eraill sy'n mynd i fod yn 

astudio ar y cwrs gyda chi.  

 

Awgrym 4: Peidiwch â bod ofn gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae ein Swyddogion 

Derbyn Arbennig ar gael drwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb neu gallwch eu negesu drwy 

gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y coleg 

Gloi!  

 

Awgrym 5: Ymlacio – Bydd dod i'r coleg yn un o'r profiadau gorau y byddwch chi'n eu cael mor 

ymlacio a mwynhau pob eiliad!   

 

Pob lwc i'ch TGAU a dwi'n edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd yn fuan iawn! 


