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Delete this box and insert relevant provider branding


Hysbysiad o Weithred Gorfodol
[Provider Name]
[Contact Tel. No.]
[Office Address]
[Date issued]
[Participant Name]
[Participant Address]
Annwyl [Participant Name]
Mae’n rhaid i chi fynd i apwyntiad neu weithgaredd Rhaglen Waith
Fel rhan o gymryd rhan yn y Rhaglen Waith, rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu am apwyntiad neu weithgaredd y mae’n rhaid i chi fynd iddo a chymryd rhan ynddo. Mae beth sydd yn rhaid i chi ei wneud wedi’i egluro isod:
Eich apwyntiad neu weithgaredd (insert details)
Ar: (Date including day of the week)
	Amser: (Start/Finish time)
Lleoliad: (can include 'see enclosed map')
Eich cyswllt yn [insert name of appointment or activity provider] yw [insert contact name]. Gellir cysylltu â hwy ar [insert telephone number]
[If appropriate] Pan ofynnir i chi, rydym yn disgwyl i chi ddangos i ni’r dystiolaeth ganlynol am gymryd rhan yn yr apwyntiad neu’r gweithgaredd hwn: [insert evidence needed for completion E.G. an updated CV].
Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am yr apwyntiad neu’r gweithgaredd hwn dylech ffonio’r cyswllt sydd a’u manylion i’w gweld uchod.
Dywedwch wrthym os ydych angen gofalwr plant cymeradwy, help gyda chostau teithio neu unrhyw wasanaeth arall i allu mynychu. Efallai y byddwn yn gallu trefnu hyn a thalu eich costau. 
Os na fyddwch yn mynychu eich apwyntiad neu weithgaredd Rhaglen Waith
Os ydych yn methu mynychu eich apwyntiad neu weithgaredd dylech gysylltu â mi yn syth i egluro pam. Mae fy manylion cyswllt ar frig y llythyr hwn.
Os na fyddwch yn  mynychu a chymryd rhan lawn yn yr apwyntiad neu weithgaredd yma heb reswm da, bydd sancsiwn lefel isel yn cael ei roi ar eich taliad Credyd Cynhwysol. 
Mae hyn yn golygu y bydd eich taliad yn cael ei dorri am bob diwrnod o ddyddiad nad ydych yn mynychu eich apwyntiad neu weithgaredd Rhaglen Waith, tan:
	y diwrnod cyn i chi [insert approved compliance condition]; neu
	y diwrnod cyn y dywedwyd wrthych nad oes angen i chi gymryd rhan mwyach; neu 
	y diwrnod mae eich cais Credyd Cynhwysol yn dod i ben (oni bai eich bod yn dod yn rhan o gais ar y cyd neu yn mynd yn sengl).

Dyma yw rhan gyntaf y sancsiwn.
Yr ail ran o’r sancsiwn yw cyfnod sefydlog o 7, 14 neu 28 diwrnod yn dibynnu ar faint o weithiau rydych wedi cael sancsiwn tebyg o fewn y 12 mis blaenorol. 
Mae sancsiynau yn cael eu hegluro yn eich pecyn Ymrwymiad Hawlydd.
Bydd Credyd Cynhwysol yn ysgrifennu i ddweud wrthych pan fydd y rhan cyntaf o’ch sacsiwn wedi dod i ben.
Os bydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei stopio neu ei leihau efallai bydd gennych hawl i gael taliadau caledi. Siaradwch â’ch Anogwr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith am fwy o fanylion.

Yn gywir,

