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Annwyl Riant
Hoffwn eich hysbysu fod Grant o £125 ar gael i ddisgyblion, sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu
sy'n derbyn gofal sydd yn mynd i:•
•
•
•

ddosbarth derbyn mewn ysgol gynradd a gynhelir ym mis Medi 2018;
blwyddyn 7 mewn ysgol a gynhelir ym mis Medi 2018; neu
disgyblion mewn ysgolion arbennig, unedau adnoddau anghenion arbennig, ddisgyblion sy'n unedau
cyfeirio disgyblion sy'n 4 neu'n 11 oed ym mis Medi 2018;
disgyblion sy'n Geiswyr Lloches sy'n mynd i ddosbarth derbyn a blwyddyn 7 ym mlwyddyn ysgol
2018/19 os ydynt yn bodloni'r meini prawf.

Mae’r grant hwn ar gyfer cefnogi teuluoedd i brynu:- .
•
•
•
•
•
•

Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
Dillad chwaraeon, gan gynnwys esgidiau chwaraeon;
Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: y sgowtiaid, y
geidiaid, karate ac ati, chwaraeon, celfyddyd perfformio neu ddawns;
Offer ee. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu;
Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau ar y cwricwlwm megis dylunio a thechnoleg; a
Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, ee. dillad sy'n dal dŵr.

Os ydych yn gymwys am ginio di-dal ac yn dymuno gwneud cais am y grant neu angen mwy o wybodaeth,
dylech gysylltu gyda’r Adran Budd-daliadau ar y rhif 01248-750057 neu drwy e-bost
budddaliadau@ynysmon.gov.uk.
Yn gywir,
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