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Ar gyfer defnydd swyddogol yn unig



Tudalen 2   Manylion Personol

Chi Eich Partner

Cyfenw:

Enwau eraill:

Unrhyw enwau eraill rydych
wedi eu defnyddio:

Teitl:

Cyfeiriad, gan gynnwys rhif
ystafell os oes gennych un:

Cod post Cod post

Dyddiad geni:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif Yswiriant Gwladol neu
gyfeirif NASS, os oes
gennych un: Nid oes gennyf neu nid wyf yn gallu

dod o hyd i fy rhif YG neu NASS.

Rhif ffôn yn ystod y dydd:

Rhif ffôn symudol:

 Rhan 1        Manylion Personol

Os hoffech i'ch plentyn dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, llenwch y ffurflen hon a'i hanfon ar lein.  Os byddwch yn rhoi eich

cyfeiriad e-bost byddwn yn anfon e-bost awtomatig i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen.

Oes gennych bartner? Na

Oes

Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich
partner os yw'r un fath â'ch
un chi.

Nid oes gan fy mhartner neu nid yw'n
gallu dod o hyd i'w rif YG neu NASS

Ffurflen Prydau Ysgol am Ddim

DD/MM/BBBB DD/MM/BBBB

Incwm gros blynyddol (fel
yr aseswyd gan CaThEM):

Dewiswch pa budd-dal y
mae gennych hawl iddynt?



 Tudalen 3        Plant a Datganiad

  Rhan 2        Plant

Plentyn Cyntaf Ail Blentyn             Trydydd Plentyn

Cyfenwau:

Enwau eraill:

Cod post Cod postCod post

Pedwerydd

Cod post

Faint o blant sydd
gennych yn mynd i'r
ysgol yn llawn amser? 

Dyddiad geni:

Rhyw y Plentyn:

Beth yw perthynas eich
plentyn gyda chi?

Pwy sy'n cael budd-dal
y plant iddynt?

Enw a chyfeiriad yr
ysgol:

Ydy hon yn feithrinfa,
ysgol gynradd neu
uwchradd?

   Rhan 3      Datganiad

Deallaf: 
 
Rwy'n datgan bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn. 
 
 Rwy'n cytuno y byddwch yn defnyddio'r wybodaeth yr wyf wedi'i darparu i brosesu fy nghais am brydau ysgol am ddim a
byddwch yn cysylltu â ffynonellau eraill, fel y caniateir gan y gyfraith, i gadarnhau fy hawl cychwynnol a pharhaus. 
 
Cytunaf y gallwch roi gwybod i'r ysgol / ysgolion a fynychwyd gan fy mhlentyn/mhlant am yr hawl cychwynnol a pharhaus i
brydau ysgol am ddim neu os bydd fy hawl yn stopio. 
 
Cytunaf y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i roi gwybod i mi am fudd-daliadau eraill sydd gennyf hawl iddynt. 
 
Gallwch roi rhywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill y Llywodraeth os yw'r gyfraith yn caniatáu neu'n gofyn am hyn. 
 
Byddaf yn dweud wrth y Gwasanaethau Budd-daliadau am unrhyw newid yn fy amgylchiadau, a allai effeithio ar fy
hawl i gael prydau ysgol am ddim. 

Atebwch y cwestiynau y gofynnwyd i chi ar y dudalen hon.

Enw'r ysgol Medi nesaf 
os yn hysbys:

Os oes gennych fwy na 4 o blant soniwch wrthym
amdanynt ar y dudalen ychwanegol.

Ticiwch y blwch hwn i ddatgan bod y wybodaeth yn gywir ac i roi caniatâd i'r
Gwasanaethau Budd-daliadau wirio eich bod yn gymwys am brydau ysgol am ddim.



 Tudalen 4        Plant a Datganiad

  Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn

ei hanfon, i brosesu eich cais am Brydau Ysgol Am Ddim.  Mae hyn yn ofynnol dan bolisi Prydau Ysgol Am Ddim.  

 

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system am gyfnod o 2 mlynedd ar ôl i’ch cais ddod i ben.  

 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadarnhau eich cymhwysedd gyda’r ysgolion yn unig. 

 

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae

rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan

drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn: 

•sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir 

•atal neu ganfod troseddau, ac 

•diogelu arian cyhoeddus. 

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at

ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny. 

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad

preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 

 

 



 Tudalen 5        Tudalen Ychwanegol

Defnyddiwch y gofod isod ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol:



 Tudalen 6        Arolwg cydraddoldeb

Chi Eich partner

Chi Eich partner

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal i hyrwyddo cydraddoldeb a thriniaeth deg wrth ddarparu ei wasanaethau.
Er mwyn monitro effeithiolrwydd y polisi hwn, gofynnir i holl gwsmeriaid sy'n llenwi ffurflen i lenwi'r ffurflen. Mae hyn yn
wirfoddol ac nid yw'n effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd.

Asiaidd

Prydeinig

Asiaidd Prydeinig

Gwyddelig

Bangladeshaidd

Gwyn arall

Indiaidd

Cashmiri

Cymysg

Pacistanaidd

Gwyn a du Caribïaidd

Asiaidd Arall

Gwyn a du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Du

Cymysg arall

Du Prydeinig

Caribïaidd 

Affricanaidd

Du arall

Tseiniaidd

Arall

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Chi Eich partner

Chi Eich partner

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Gwyn

Chi Eich partner

Chi Eich partner
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