Ffurflen Gais Prydau
Ysgol am Ddim
Adran 1. Eich manylion
Enw
Rhif Yswiriant Gwladol
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost

Adran 2. Manylion eich plant
Enw

Perthynas â chi

Dyddiad geni

Ysgol a fynychir

Adran 3. Manylion eich incwm
Credyd Treth Plant ar yr amod nad ydych yn derbyn Credyd Treth gwaith a bod eich enillion yn llai na
N
£16,190
Credyd Cynhwysol
N
Cymhorthdal Incwm
N
Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
N
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar waith
N
Elfen Warantedig Credyd Pensiwn
N
Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
N
GRANT DILLAD
Bydd gan ddisgyblion sy'n dechrau blwyddyn 7 a'r flwyddyn dderbyn, sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ym mis Medi
hefyd hawl i gael grant dillad. Canfyddir y disgyblion trwy gronfa ddata'r Cyngor ac anfonir y taliadau'n awtomatig.

Manylion ar gyfer talu’r grant dillad
Enw deiliad
y cyfrif

Cod
didoli

-

-

Rhif
Cyfrif

Eich datganiad
A fyddech cystal â darllen y datganiad hwn yn ofalus cyn ei lofnodi a nodi’r dyddiad. Rwyf yn deall y canlynol:
 Os byddaf yn rhoi gwybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn, fe allech gymryd camau yn fy erbyn. Byddwch yn
defnyddio'r wybodaeth rwyf wedi ei darparu i brosesu fy nghais. Gallwch wirio peth o'r wybodaeth gyda ffynonellau
eraill yn y cyngor, swyddfeydd rhent, a chynghorau eraill.
 Fe gewch ddefnyddio unrhyw wybodaeth yr wyf wedi'i darparu mewn cysylltiad â hyn, asesiadau ariannol awdurdodau
lleol eraill neu fudd-daliadau Nawdd Cymdeithasol yr wyf wedi'u gwneud neu y gallaf eu gwneud. Fe gewch rannu
peth gwybodaeth gyda sefydliadau eraill y llywodraeth, os yw'r gyfraith yn caniatáu hyn.
Rwy’n gwybod bod rhaid i mi adael i’r Cyngor wybod am unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy
ngallu i hawlio. Os na fyddaf yn gwneud hynny rwy’n deall y gall y Cyngor gymryd camau yn fy erbyn. Yr wyf yn datgan
bod y wybodaeth yr wyf wedi ei nodi ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn.

Llofnod y person sy’n hawlio

Dyddiad

Llofnod y person sy’n llenwi’r ffurflen
gais ar ran yr hawliwr (nodwch y dull ee
ffôn)

Dyddiad

Dylid dychwelyd y ffurflen hon at y Gwasanaeth Rhannu Budd-daliadau, Lefel
3, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl NP4 6YB
I gael mwy o wybodaeth
Trigolion Sir Fynwy
Ffoniwch – 01633 644 644 e-bost: benefits@monmouthshire.gov.uk
Trigolion Torfaen
Ffoniwch – 01495 766349/766570 e-bost: benefits@torfaen.gov.uk

