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Rydym yn deall eich bod chi, fel rhiant,
eisiau’r gorau i’ch mab neu eich
merch. Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro,
rydym yn credu bod rhaid i bobl ifanc
ddysgu i reoli eu hamser eu hunain,
ystyried eu hopsiynau a gweld beth
maent wir yn dda am ei wneud. Mae’r
Coleg yn gweithio i ysbrydoli pobl ifanc
i ddatblygu angerdd dros yr hyn maen
nhw’n astudio mewn amgylchedd
llwyddiannus sy’n gwneud cyfraniad
real at ddyheadau myfyrwyr. Cefnogir
y myfyrwyr drwy eu hastudiaethau gan
gyfuniad o diwtor pwnc a phersonol
gydag adborth ac arweiniad rheolaidd.
Fel y Coleg Microsoft cyntaf yn y wlad,
a’r unig un hefyd, rydym yn arbenigwyr
wrth ddarparu dysgu ar-lein o’r
ansawdd gorau, ac ar y campws hefyd.
Felly, beth bynnag ddaw, bydd eich
plentyn yn cael profiad arbennig a
bydd ei addysg yn parhau.
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PAM CAVC?
Mwy o
ddewisiadau

Safon Uwch, cyrsiau ffocws ar
yrfa a Phrentisiaethau. Fel un o
Golegau mwyaf y DU, rydym
yn cynnig amrywiaeth eang o
gyrsiau i’n myfyrwyr a llwybrau
cynnydd gwych i Addysg Uwch a
chyflogaeth.

Mwy na chwrs yn unig
Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd cyffrous i wella eu sgiliau drwy weithgareddau
Cyflogadwyedd a Chyfoethogi sy’n gysylltiedig â mentergarwch. Mae’r gweithgareddau
hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau menter a chyflogadwyedd trwy gystadlaethau cystadlaethau,
tripiau, siaradwyr gwadd a mwy. Hefyd mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan yng
Nghystadlaethau World Skills, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Gyda mwy o
fyfyrwyr yn enill wobrau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol nag erioed o’r blaen.

Yn ogystal â bod yn arbenigwyr hynod gymwys yn y
pynciau maent yn eu haddysgu, mae ein staff hefyd yn
groesawgar a chyfeillgar ac yn poeni am lwyddiant eich
plentyn. Rydym yn ymfalchïo ym mhroffesiynoldeb
ac arbenigedd ein staff. Maent wedi dod o sawl
galwedigaeth a phroffesiwn ac yn cynnig cyfoeth o
brofiad o ddiwydiant yn ychwanegol at eu cymwysterau.
Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant a’n staff
ymroddedig yn galluogi i ni ddarparu addysgu
a dysgu o ansawdd uchel ac amgylchedd
cefnogol i fodloni anghenion unigol y myfyrwyr
a’u paratoi yn iawn ar gyfer byd gwaith.

#DyCAVC www.cavc.ac.uk
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Mae ein cyfraddau llwyddiant myfyrw
ymhlith y gorau yn y sector...
Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig profiad o ansawdd uchel, ac eleni fe wnaeth Estyn —
Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant — ddod i’r casgliad ein bod yn Rhagorol
neu’n Dda ar draws pob maes arolygu.

Ar Campws
ac Ar-lein:

Fel yr unig Coleg Microsoft Showcase yn y wlad,
rydym yn arbenigwyr wrth ddarparu dysgu ar-lein.
Felly, beth bynnag ddaw, bydd addysg eich plentyn
yn parhau.

Mae gan ein myfyrwyr enw arbennig o dda am
symud ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth
ar ôl gadael eu cwrs gyda mwy na 1,000 wedi
mynd ymlaen i astudiaethau prifysgol yn ystod yr
ychydig flynyddoedd diwethaf.

EICH

COLEG LLEOL

CAMAU NESAF

Mae gennym gampysau amrywiol ledled Caerdydd a Bro
Morgannwg. Rhagor o wybodaeth a chyfle i wybod pam mae
ein safleoedd yn ein gwneud yn hygyrch i ddysgwyr o bob cwr o
Ranbarth Dinesig De Cymru.
Ewch i: www.cavc.ac.uk/safleoedd

Meithrin talent
CEFNOGI

MYFYRWYR

Yn gysylltiedig â’u cwrs neu beidio, mae gan bob dysgwr fynediad at ystod eang o gyfleoedd
i gyfoethogi. Yn CAVC rydym wedi ymrwymo i ddatblygu talent, pa un ai bod mewn
cerddoriaeth, chwaraeon neu unrhyw allu arall. Gallwn gefnogi dysgwyr i ddal ati a mynd
ymhellach fyth!
Mae ein gwasanaethau cymorth sydd wedi ennill gwobrau yn cefnogi ein holl
ddysgwyr er mwyn iddynt gyflawni hyd at eu gallu. Gallwn gefnogi myfyrwyr
o ddechrau eu siwrnai yn CAVC. Felly os yw eich mab neu eich merch
eisiau gwneud cais i’r coleg, dod i ddiwrnod ymgeiswyr neu gofrestru, mae
gennym ni staff cyfeillgar a chefnogol i’w helpu. Gallwn gefnogi myfyrwyr
sydd â phroblemau emosiynol a lles a hefyd trefnu cwnsela, helpu gyda
chyfarwyddyd gyrfa a chynnig cefnogaeth ariannol. Mae CAVC yn
ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth cefnogi cyflawn y gall y myfyrwyr ei
ddefnyddio ar unrhyw adeg yn ystod eu cwrs.
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Mae CAVC yn cynnig Rhaglen Ysgolheigion
sy’n cefnogi ein myfyrwyr mwyaf galluog yn
academaidd i lwyddo a gwneud cais i rai o’r
prifysgolion mwyaf cystadleuol yn y DU ac ar
draws y byd.
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Gall ein tîm mewnol o gynghorwyr arbennig helpu
myfyrwyr gyda chyngor gyrfaol drwy gydol eu cyfnod
yn CAVC. Mae’r cynghorwyr hyn yn helpu myfyrwyr i
fynd ymhellach ar ôl eu cwrs - i gwrs Coleg arall neu
i brifysgol neu gyflogaeth. Hefyd gallant helpu gyda
gwneud cais i brifysgol, paratoi CV neu sgiliau cyfweld.
Mae hyn yn ychwanegol at gynghorwyr Gyrfa Cymru, a
gellir archebu sesiwn gyda hwy ymlaen llaw a’u gweld
mor aml ag sydd angen.

SUT RYDYM YN HELPU EIN MYFYRWYR
I SETLO I MEWN I FYWYD Y COLEG?
Croesawu

Ffair y Glas-fyfyrwyr

Fel rhan o rhaglen groesawu CAVC,
bydd y dysgwyr yn cael eu croesawu gan
diwtoriaid eu cwrs ac yn cael cyfle i setlo i
mewn i fywyd y coleg gydag amrywiaeth o
weithgareddau a chyflwyniadau. Mae’r rhain
yn amrywio o weithgareddau torri’r iâ wrth
gyfarfod myfyrwyr eraill i gasglu amserlenni
a defnyddio ein system E-ddysgu.

Ffair Glas-fyfyrwyr CAVC yw’r lle perffaith
i ddysgwyr newydd fanteisio ar eu statws
newydd fel ‘myfyriwr’ a chael bargeinion
gwych ledled Caerdydd, a chymryd rhan
mewn rhai gweithgareddau cyffrous. O
ddringo wal greigiau i gael tocynnau Clwb
Pêl Droed Dinas Caerdydd, mae digon o
gynigion!

Hefyd rydym yn helpu’r dysgwyr i addasu i fywyd yn y coleg gyda
Hyfforddwyr Dysgu a Mentora.

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD I GEFNOGI EICH PLENTYN
YN YSTOD EI GYFNOD YN Y COLEG?
Mae’r cam o’r ysgol i’r coleg yn meddwl bod rhai pethau ychydig yn wahannol.
Er enghraifft, peidio â gorfod bod i mewn am 8.30yb bob dydd a dod i arfer ag amseroedd
cychwyn amrywiol mewn lleoliadau sy’n nes neu’n bellach i ffwrdd na’u hysgol flaenorol.
Gofynnwch i’ch mab neu eich merch ddangos ei amserlen i chi a’i helpu gyda rheoli
amser, fel ei fod yn gadael y cartref ar amser bob bore i gyrraedd ei wers gyntaf. Os yw
eich plentyn dan 19 oed ar ddechrau ei gwrs, byddwn yn cysylltu â chi os bydd gennym
unrhyw bryderon am ei bresenoldeb.
#DyCAVC www.cavc.ac.uk
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Cadw mewn cysylltiad o'r
diwrnod cyntaf
Rydym yn annog dysgwyr i ddatblygu eu hannibyniaeth yn CAVC ond
rydym hefyd eisiau cadw mewn cysylltiad â dysgwyr a’u rhwydweithiau
cymorth yn rheolaidd, drwy gydol eu hamser gyda ni. Wrth ddysgu ar
gampws neu ar-lein, mae ystod eang o gymorth ar gael i sicrhau bod ein
dysgwyr ar y trywydd iawn a bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i
lwyddo. Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd:

Gosod nodau personol
O ddechrau’r tymor, mae ein tiwtoriaid
a’n timau cymorth yn gosod nodau dysgu
personol yn ogystal â nodau cefnogi fel
bod pawb yn gwybod beth maen nhw’n
gweithio tuag ato.

Eich Tiwtoriaid
Mae tiwtoriaid mewn cysylltiad cyson
â dysgwyr felly beth bynnag yw eich
amserlen, gallwch gadw mewn cysylltiad â
thiwtoriaid yn rheolaidd.

Timau Cefnogi
Mae ein Timau Cefnogi (gan gynnwys cymorth
dysgu, llesiant, gwasanaethau myfyrwyr a
mwy) ar gael ar gampws ac ar-lein trwy’r
amser. Rydym yma i’ch helpu chi.

Ap MyCAVC
Yn cynnig mynediad uniongyrchol i
amserlenni unigol, cymorth, tiwtoriaid
ac i’ch nodau dysgu, eich asesiadau a’ch
terfynau amser yn ogystal â newyddion
eraill.

Y Porth Myfyrwyr
Ar gael i’r holl ddysgwr, mae’r Porth
Myfyrwyr yn cynnig ystod o wybodaeth
a chymorth ar-lein ac yn safle penodol i
fyfyrwyr.
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DARPARU...

MWY O
WYBODAETH YN
cavc
.ac.uk/cy/supp

CEFNOGAETH ARIANNOL
Cyfle i gael gwybod am y gefnogaeth sydd
ar gael, gan gynnwys y Lwfans Cynnal
Addysg a help gyda theithio.

CEFNOGAETH I FYFYRWYR
RHYNGWLADOL
Cefnogaeth i ddysgwyr
Gall ein tîm profiadol ni helpu gyda fisas
gydag anghenion
myfyrwyr, opsiynau llety, gofal iechyd,
teithio a sawl agwedd arall ar fywyd yng
dysgu ychwanegol
Nghaerdydd a’r DU. I gael gwybodaeth a
chopi o’n Canllaw Rhyngwladol anfonwch
e-bost i: international@cavc.ac.uk

Y DDARPARIAETH
GYMRAEG A'R GEFNOGAETH
Mae CAVC yn falch o’i Gymreictod.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod
dysgwyr yn parhau i ddefnyddio a
datblygu eu sgiliau Cymraeg ac yn
darparu cyfleoedd i wneud hyn yn ogystal
â chyflwyno gwaith a chael eu hasesu yn
y Gymraeg. Mae rhai cyrsiau’n cynnwys
elfennau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng
y Gymraeg.

Gall ein tîm gefnogi dysgwyr drwy gydol
eu cwrs gyda chefnogaeth arbenigol i
anawsterau dysgu neu anableddau
corfforol, gan gynnwys dyslecsia,
dyspracsia, nam ar y golwg/clyw,
problemau symud, ADHD, awtistiaeth,
Asperger a salwch difrifol.

Cymorth Llesiant
Gall ein tîm Llesiant, sy’n cynnwys
Swyddogion a Chwnselwyr Lles, eich
cefnogi gyda materion iechyd meddwl,
presenoldeb, cyngor a chanllaw ac unrhyw
faterion bugeiliol eraill a allai fod gennych
yn y coleg.

ort
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PWYSIGRWYDD TGAU
MATHEMATEG, SAESNEG IAITH A
CHYMRAEG (IAITH 1af)
DYSGWYR NAD OES
GANDDYNT RADD C
MEWN TGAU MATHEMATEG,
SAESNEG IAITH NEU
GYMRAEG (IAITH 1AF)

DYSGWYR SYDD WEDI
ENNILL GRADD IS NA D
MEWN TGAU MATHEMATEG,
SAESNEG IAITH NEU
GYMRAEG (IAITH 1AF)

Ochr yn ochr â’u cwrs llawn amser, bydd
dysgwyr sydd wedi ennill gradd D mewn
TGAU Mathemateg, Saesneg Iaith neu
Gymraeg (Iaith 1af) yn cael y cyfle ac yn cael
eu hannog i ailsefyll arholiadau yn y pynciau
hyn. Bydd angen o leiaf radd C mewn TGAU
Mathemateg neu Rifedd a Saesneg neu
Gymraeg (Iaith 1af) ar ddysgwyr sy’n astudio
cymhwyster Bagloriaeth Cymru i basio’r
cymhwyster.

Ochr yn ochr â’u cwrs llawn amser, bydd
dysgwyr sydd wedi cyflawni gradd is na
D mewn TGAU Mathemateg, Saesneg
Iaith neu Gymraeg (Iaith 1af), yn astudio
cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn
Rhifedd a Llythrennedd fel cam tuag at
ailsefyll TGAU.

#DyCAVC www.cavc.ac.uk

P’un a ydych yn symud ymlaen i gyrsiau
pellach yn CAVC, yn mynd i’r Brifysgol, i
brentisiaeth neu gyflogaeth, mae’r pynciau
craidd hyn yn bwysig yn eich dyfodol.
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Diwrnod Agored Rhithiol 24/7
Ewch i brofi ein diwrnod agored ar-lein
unrhyw ddiwrnod, unrhyw amser,
o unrhyw le!
Dysgu mwy am ein cyrsiau, clywed gan diwtoriaid a gofyn cwestiwn
Dewch ar deithiau rhithwir o amgylch ein safleoedd a’n cyfleusterau
Gofynnwch gwestiwn i ni
Dysgwch fwy am gefnogaeth a chyfleoedd
Cyngor ac arweiniad
Gwneud cais ar-lein

cavc.ac.uk/cy/virtualopenday

Parth Rhieni
GWYLIWCH EIN FIDEO CANLLAW RIENI SY'N EICH
TYWYS DRWY BOPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH
YNGHYLCH CEFNOGI EICH PLENTYN NEU HYD YN OED
WAITH YMCHWIL AC YMGEISIO AM GWRS YN CAVC
WWW.CAVC.AC.UK/CY/VIRTUALOPENDAY

