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Os byddwch yn cysylltu â ni, defnyddiwch y cyfeirnod hwn:	
<CLAIMANT'S NINO>








<Jobcentre name>
<Insert Jobcentre Address>

<Insert Claimant's Name>

<Insert Claimant's Address>

     

     

     

     



     
     
     
     
     
www.direct.gov.uk/cy


Ffôn: 0845 604 3719
Ffôn testun: 0845 608 8551



Dyddiad              
 
Y Rhaglen Waith


Annwyl <Claimant's Name>

Tra byddwch yn hyfforddi gyda <Providers name>, bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn talu lwfans i chi sydd yr un faint â'r budd-dal wythnosol yr oeddech yn ei gael yn union cyn i chi ddechrau'r hyfforddiant. Os ydych yn rhan o gais ar y cyd ond nad chi yw'r talai a enwyd, caiff y budd-dal wythnosol arferol ei dalu i'ch partner. 

Rhaid i chi roi gwybod i'r Ganolfan Byd Gwaith os bydd unrhyw beth yn newid. Gallai hyn gynnwys: 
	os byddwch chi, neu'ch partner, yn gwneud unrhyw waith â thâl, gwaith di-dâl neu waith gwirfoddol

os byddwch yn newid yr oriau rydych yn mynychu hyfforddiant
os byddwch yn dechrau cyd-fyw gyda rhywun, yn priodi, yn ysgaru neu'n gwahanu, neu 
os bydd eich plant yn gadael yr ysgol
	

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddweud wrth y Ganolfan Byd Gwaith am newid, gwnewch hynny beth bynnag. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni am newid pan ddylech wneud hynny, gellid cymryd camau yn eich erbyn, a gallai eich budd-dal gael ei gwtogi neu ei atal yn y dyfodol. Yna bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian a ordalwyd i chi.

Nid yw lwfansau hyfforddi yn drethadwy. Cewch ffurflen dreth P45U pan fyddwch yn dechrau'r hyfforddiant. Cadwch hi'n ddiogel a'i rhoi i'ch cyflogwr nesaf pan fyddwch yn dechrau gweithio. Os na fyddwch yn dechrau gweithio ar unwaith, dylech fynd â'ch ffurflen P45U gyda chi pan fyddwch yn mynd i'r Ganolfan Gwaith pan ddaw'r hyfforddiant i ben. 

Mae disgwyl i'ch hyfforddiant bara hyd at <date>. Rhaid i chi roi gwybod i'r Ganolfan Byd Gwaith ar unwaith os daw eich hyfforddiant i ben cyn hyn, neu os byddwch yn gadael yr hyfforddiant am unrhyw reswm. Os na wnewch hyn, gall effeithio ar eich budd-dal. 

Caiff eich lwfans ei atal os byddwch yn sâl, neu'n absennol am unrhyw reswm arall heb ein caniatâd, am fwy na 10 diwrnod gwaith.

Pan ddaw eich hyfforddiant i ben 
Os oeddech yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm cyn dechrau eich hyfforddiant, rhaid i chi gysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith os byddwch yn dal i fod yn ddi-waith pan ddaw'r hyfforddiant hwn i ben. Byddwn yn trefnu apwyntiad i chi yn y Ganolfan Gwaith. Os na fyddwch yn mynd i'r cyfweliad hwn, gall effeithio ar eich budd-dal.
 
Os oeddech yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau cyn dechrau eich hyfforddiant, bydd angen i chi wneud cais arall gan ddechrau ar y diwrnod ar ôl i'ch hyfforddiant ddod i ben.

Yn gywir



<Insert Your Name>
<Job role>
Rhif ffôn cyswllt <telephone no>




