Gallwch wneud cais am brydau ysgol am ddim ar-lein yn
www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim
Ffurflen Gais am Brydau Ysgol Am Ddim
Eich enw llawn:
Mr/Mrs/Miss/Ms

Cyfeiriad:

Côd Post:
Cyfeiriad e-bost*:

Rhif ffôn yn ystod y dydd:

Beth yw'ch perthynas â'r disgybl(ion), e.e. rhiant, mam-gu neu
dad-cu, gwarcheidwad, rhiant maeth etc.
Eich dyddiad geni
Eich Rhif Yswiriant Gwladol neu Rhif Gwasanaeth Cynnal
Cenedlaethol i Geiswyr Lloches (NASS)
Enw eich partner
Dyddiad geni eich partner
Rhif Yswiriant Gwladol eich partner neu Rhif Gwasanaeth
Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches (NASS)
3ydd Person â Chyfrifoldeb Rhiant – enw***
3ydd Person â Chyfrifoldeb Rhiant – dyddiad geni
3ydd Person â Chyfrifoldeb Rhiant – Rhif Yswiriant
Cenedlaethol neu Rif Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i
Geiswyr Lloches (NASS)

* Efallai y rhennir eich cyfeiriad e-bost ag ysgol eich plentyn/plant
** Partner sy’n byw gyda chi a’ch plentyn/plant
*** 3ydd person â chyfrifoldeb rhiant a rennir am y plentyn/plant, er enghraifft, rhiant â gwarchodaeth a rennir.
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Chi

Ticiwch y taliad(iau) rydych yn eu derbyn.

Eich
partner

3ydd
Person

1 Cymhorthdal Incwm
2 Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
3 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
4 Cymhorthdal o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
(Bydd angen eich rhif NASS arnom)
5 Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
6 Credyd Cynhwysol os yw’ch enillion net blynyddol yn £7,400 neu Iai
7 Credyd Treth Plant gydag incwm blynyddol, fel y'i hasesir gan Gyllid y
Wlad, nad yw'n fwy na £16,190.00 ac NID ydych yn derbyn Credyd Treth
Gwaith
8 Credyd Treth Gwaith ychwanegol - gellir derbyn y taliad hwn am bedair
wythnos ychwanegol ar ôl i'r Credyd Treth Gwaith ddod i ben (ni fydd
hawl gennych i brydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn Credyd Treth
Gwaith mewn amgylchiadau eraill).
9 Rwy'n ddisgybl sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio
Gwaith yn Seiliedig ar Incwm trwy fy rhinwedd fy hun
Nodwch eich HOLL blant oed ysgol (parhewch ar gefn y ffurflen hon os oes angen):

Cyfenw'r plentyn

Enw cyntaf y
plentyn

Gwryw/
Benyw
(G/B)

Dyddiad
geni'r
plentyn

Ysgol a fynychir (os yw'r plentyn ar
fin dechrau ysgol newydd, nodwch
hynny)
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Eich Preifatrwydd
Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y
ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei
defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod
gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny'n unol â'r gyfraith.
Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel rhywbeth sy'n
angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor
Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch
ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
Eich datganiad - Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a'i ddyddio.
Rwy'n datgan fel a ganlyn:
 Bod yr wybodaeth rwyf wedi'i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd y gwn i.
 Os nad oeddwn yn gallu ateb cwestiwn oherwydd fy mod yn aros am wybodaeth, rwyf wedi
nodi hyn ar y ffurflen a byddaf yn anfon y manylion atoch ar ôl i mi eu derbyn.
 Rwy'n deall y bydd y cyngor yn gwneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol i wirio'r wybodaeth
yn y ffurflen hon.
 Rwy'n rhoi caniatâd i'r cyngor groeswirio'r wybodaeth rwyf wedi'i rhoi gydag is-adrannau eraill
y cyngor, y Gwasanaeth Swyddogion Rhent, a chynghorau ac awdurdodau budd-dal eraill.
 Rwy'n deall y gall fod gofyn i mi gyflwyno mwy o wybodaeth bersonol i gefnogi fy nghais, ac y
bydd yr wybodaeth hon yn destun yr un rheolau preifatrwydd a gynhwysir yn "Eich
Preifatrwydd".
 Rwy'n deall y gallwn gael fy erlyn os rwy'n rhoi gwybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn
neu'n methu â rhoi gwybod, yn brydlon neu fel arall, am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar
fy nghais Prydau Ysgol Am Ddim.
 Rwy'n deall y bydd yn rhaid i fi ad-dalu arian os caiff gormod o arian Prydau Ysgol am Ddim ei
dalu o ganlyniad i newidiadau yn y manylion a roddir yn y ffurflen hon.
 Rwy'n deall y bydd y cyngor yn defnyddio'r wybodaeth a'r dystiolaeth rwyf wedi'u darparu i
asesu fy nghais Prydau Ysgol am Ddim a gall y manylion hefyd gael eu defnyddio ar gyfer
unrhyw ostyngiad, gwasanaeth neu fudd-dal lleol a ddarperir gan y cyngor. Gall y cyngor roi
gwybodaeth i sefydliadau llywodraeth neu gyrff allanol eraill, os yw'r gyfraith yn caniatáu hyn.
 Rwyf wedi darllen a deall "Eich Preifatrwydd"
 Rwyf wedi darllen a deall y datganiad hwn.
Llofnod yr Ymgeisydd ...................................................... Dyddiad:................................
Os cwblhawyd y ffurflen hon ar ran yr ymgeisydd, nodwch eich enw a’ch perthynas: e.e.
ffrind/gweithiwr cefnogi
………………………………………………………………………………………………………

Dychwelwch neu bostiwch y ffurflen hon i'r:
Is-adran Budd-daliadau
Tîm Prydau Ysgol Am Ddim
Dinas a Sir Abertawe,
Canolfan Ddinesig,
Heol Ystumllwynarth
Abertawe,
SA1 3SN

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â
Phrydau Ysgol am Ddim, mae mwy o
wybodaeth ar gael ar ein gwefan –
www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim
NEU
e-bostiwch ni:
prydauysgolamddim@abertawe.gov.uk

Tudalen 3 o 3

