At ddefnydd swyddfa

Cais am Brydau Ysgol am Ddim
*******

Rhif. Cyf ____________

DARLLENWCH Y NODIADAU AR WAELOD Y FFURFLEN HON CYN EI CHWBLHAU

*******

Manylion yr Ymgeisydd

Enw llawn y Rhiant/
Dyddiad
Gwarcheidwad:________________________________Teitl:____________Geni:____________
Cyfeiriad:________________________________________________________________________________
Cod Post:________________________Rhif Ffôn Cyswllt:______________________________________
Rhif Yswiriant Gwladol:

Nodwch isod manylion y plant sydd yn byw yn y cyfeiriad uchod:
Dyddiad Geni
Enw llawn
Rhyw
Oedran

Ysgol a fynychir

Pwy sy’n gymwys? – I hawlio prydau ysgol am ddim mae’n rhaid eich bod yn derbyn un o’r
canlynol:
Ticiwch un o’r blychau isod i nodi pa fudd-daliadau yr ydych yn eu derbyn
Credyd Treth Plant, cyn belled â NAD OES gennych hawl i dderbyn Credydau Treth Gwaith a bod eich
incwm teulu blynyddol yn is na’r trothwy cyfredol - £16,190
Cymhorthdal Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
Cefnogaeth dan Ran VI Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
Elfen warantedig o’r Credyd Pensiwn y Wladwriaeth

GRANT DILLAD BLWYDDYN 7
Bydd plant sydd yn dechrau ym mlwyddyn 7 ac yn derbyn prydau ysgol am ddim o fis Medi, hefyd yn medru
hawlio grant dillad. Bydd disgyblion yn cael eu hadnabod yn ôl y gronfa ddata prydau ysgol am ddim sydd
ym meddiant yr awdurdod a chaiff sieciau eu hanfon allan yn awtomatig.
DATGANIAD RHIENI
Derbyniaf mai dyletswydd Cyngor Torfaen ydyw i ddiogelu cyllid cyhoeddus ac felly cewch ddefnyddio’r manylion a ddarperir
gennyf ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. At yr un dibenion, cewch rannu’r manylion hyn gydag adrannau eraill y cyngor a
mudiadau allanol sydd yn delio â chyllid cyhoeddus.
Cadarnhaf hefyd bod y manylion a rhoddir yn y cais hon, hyd eithaf fy ngwybodaeth yn gywir, a sicrhaf y byddaf yn hysbysebu
Adran Arlwyo Torfaen yn syth os bydd unrhyw newidiadau i’r amgylchiadau yn hyn o beth. Rwyf hefyd yn cytuno i unrhyw
archwiliad i gadarnhau bod y manylion a roddir yn gywir, gan gynnwys cysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Llofnod Rhiant/Gwarcheidwad:______________________________________Dyddiad:_______________________

Os oes gennych ymholiad ynglyn â phrydau ysgol am ddim cysylltwch â Joanne Morgan ar: 01633 647715
DYCHWELCH Y FFURFLEN HON AT: ADRAN ARLWYO TORFAEN, CANOLFAN ADDYSG GYMUNEDOL
CROESYCEILIOG, Y BRIFFORDD, CROESYCEILIOG, CWMBRÂN, TORFAEN NP44 2HF

