Prydau Ysgol Am Ddim
Hoffech chi gyflwyno cais am brydau ysgol rhad-ac-am-ddim ar gyfer eich plentyn neu blant? Darllenwch y canlynol:
1

Gofalwch eich bod chi’n hawlio un o’r canlynol
a.

Cymhorthdal Incwm

b.

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

c.

Credyd Treth Plant (gydag incwm blynyddol heb fod dros £16,190)

ch. Credyd Pensiwn Gwarantedig
d.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)

dd. Credyd Cynhwysol

2

Dydych chi ddim yn gymwys os ydych chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith.

3

Llenwch y ffurflen gais am ginio am ddim (trosodd) gan nodi pa ysgol mae'ch plentyn yn ei mynychu ar hyn o
bryd. Mae un ffurflen ar gyfer pob teulu’n ddigon. Caiff rhieni maeth hefyd gyflwyno cais.

4

Os ydych chi’n hawlio Credyd Treth Plant, mae rhaid ichi anfon eich Hysbysiad Dyfarniad Credyd Treth
Plant (TC602) gawsoch chi oddi wrth swyddfa’r tollau aton ni.
Anfonwch y ffurflen gais wedi’i llenwi i'r Adran Budd-daliadau yn:
Tŷ Bronwydd
Y Porth
CF39 9DL.
Ffôn: 01443 425002
Ffacs: 01443 680661

Fel arall, mae croeso i chi gyflwyno cais dros y ffôn ar 01443 680363 os ydych chi’n hawlio Budd-dal Tai neu
Ostyngiad Treth y Cyngor.
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Ffurflen gais i gael prydau bwyd ysgol am ddim
Ar gyfer rhieni sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Gwarant Credyd Pensiwn,
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) (Incwm), Credyd Cynhwysol, neu Gredyd Treth Plant yn unig. Dydych chi ddim yn
gymwys os ydych chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith.
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Rhan 3: Datganiad incwm
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Rhan 4: Datganiad Budd-dal Credyd Treth Plant
(dydych chi ddim yn gymwys os ydych chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith)
Credyd Treth Plant

Datganiad y ceisydd
1. Rwy'n datgan bod yr wybodaeth rydw i wedi'i rhoi yn gywir.
2. Bydda i'n rhoi gwybod i'r Cyngor ar unwaith os bydd f'amgylchiadau personol yn newid; a
3. Rwy'n cytuno i'r Cyngor ddefnyddio'r wybodaeth rydw i wedi'i nodi i brosesu fy nghais am brydau ysgol am ddim, a bydd yn cysylltu â ffynonellau
eraill yn unol â'r gyfraith i gadarnhau fy hawl cychwynnol a pharhaus iddo.
4. Rwy'n deall y bydd canlyniadau yn sgîl cadarnhau cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim hefyd yn cael eu defnyddio i asesu fy hawl i
dderbyn budd-daliadau eraill, e.e. grant gwisg ysgol
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O fethu â llofnodi’r ffurflen byddwn ni’n anfon y ffurflen yn ôl atoch chi ac felly bydd oedi ynglŷn â phrosesu’ch cais.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
2

