
 

 

YSGOL GELF A DYLUNIO CAERDYDD 

 

Gwahoddiad i Gyfweliad 

Mae’n bleser gennyf eich gwahodd am gyfweliad ar gyfer eich cwrs dewisol.  Dylech hefyd fod wedi 

derbyn e-bost yn cadarnhau'r dyddiad ar gyfer eich cyfweliad. Byddwch yn ymwybodol mai drwy e-

bost y byddwn ni’n anfon y rhan fwyaf o’n gwybodaeth ac efallai bydd rhai systemau e-bost (yn 

arbennig Gmail ac Outlook) yn rhoi ein negeseuon yn y ffeil sbam. Os byddwch yn ein hychwanegu 

fel 'safe sender' neu at eich llyfr cyfeiriadau, dylai hyn arbed i chi golli unrhyw wybodaeth bwysig y 

byddwn ni’n anfon atoch chi yn y dyfodol.  

Darllenwch y daflen amgaeedig ynglŷn â'ch diwrnod cyfweliad yn ofalus, gan gynnwys yr adran ar 

eich portffolio. Sylwch fod croeso i chi ddod ag enghreifftiau tri dimensiwn o'ch gwaith i'w dangos i 

ni, ond ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw ddifrod neu golled o unrhyw waith - gadewir 

eitemau ar eich risg eich hun. 

Wrth gyrraedd campws Llandaf (CF5 2YB) ewch i’r adeilad Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Bydd 

llysgenhadon a staff myfyrwyr yno i'ch cyfeirio at y man cywir o'r brif dderbynfa. Byddwch yn 

ymwybodol efallai y gofynnir i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a dylunio ymarferol fel 

rhan o'r broses gyfweld, naill ai fel unigolyn neu fel rhan o grŵp. 

Os oes gennych unrhyw ofynion ychwanegol, rhowch wybod i ni fel y gellir gwneud trefniadau 

priodol. Ni allwn gynnig parcio ar y campws, er y bydd yn bosibl ichi gael eich gollwng a'ch casglu 

wrth y brif dderbynfa. Os byddai'n well gennych gael eich cyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch 

wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu hyn. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn eich cyfweliad, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 02920 

416010. Am unrhyw ymholiadau ar ddiwrnod eich cyfweliad, cysylltwch â'r Wifren Cyfweliad Celf a 

Dylunio ar 02920 205898. 

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i’ch croesawu.  

Yn gywir 
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