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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: 0345 604 3719
Ffôn testun: 0345 608 8551



Dyddiad              
Y Rhaglen Waith

Annwyl <Claimant's Name>

Rwyf wedi trefnu i chi fynd i'r hyfforddiant canlynol gyda <provider's name> 

Enw'r cwrs hyfforddi      

Dylech fynd i weld:
     
     
     
     
     

Rhif ffôn y darparwr      
Ar      am      

Mae disgwyl i'ch hyfforddiant bara hyd at <date> ac mae'n rhaid i chi gymryd rhan hyd nes y cewch eich hysbysu nad oes angen i chi wneud hynny mwyach neu hyd nes y daw eich Lwfans Ceisio Gwaith i ben, pa un bynnag yw'r cynharaf.

Tra byddwch ar y Rhaglen Waith ac yn ymgymryd â'r hyfforddiant uchod, byddwch yn parhau i gael Lwfans Ceisio Gwaith a thelir eich budd-dal yn y ffordd arferol. 

Anfonir y llythyr hwn atoch o dan Reoliadau Lwfans Ceisio Gwaith (Cynlluniau i Gynorthwyo Pobl i Ddod o Hyd i Waith) 2013 ac mae'n eich hysbysu ei bod yn ofynnol i chi, yn ychwanegol at yr hyfforddiant a amlinellir uchod, ymgymryd â'r gweithgareddau y manylir arnynt dros y dudalen.


 

Dyddiad yr Apwyntiad yn y Ganolfan Byd Gwaith

     

     

     

     

     

Amser yr Apwyntiad yn y Ganolfan Byd Gwaith

     

     

     

     

     


Gweithgareddau i'w cwblhau tra byddwch yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant

     



Er mwyn bod yn gymwys o hyd i gael Lwfans Ceisio Gwaith, mae'n ofynnol i chi gadarnhau gyda'r Ganolfan Byd Gwaith eich bod wedi bodloni'r gofynion a nodir uchod. Os nad ydych yn cydymffurfio â'r gofynion hyn heb reswm da, gallai eich Lwfans Ceisio Gwaith gael ei atal am hyd at 26 o wythnosau. 

Rhaid i chi roi gwybod i'r Ganolfan Byd Gwaith os bydd unrhyw beth yn newid. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft: 
	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 
	

Rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith os daw eich hyfforddiant i ben yn gynt nag y dylai, neu os byddwch yn gadael yr hyfforddiant am unrhyw reswm. 

Mae'n rhaid i chi hefyd ddweud wrth y Ganolfan Byd Gwaith am unrhyw absenoldebau wedi'u cynllunio neu heb eu cynllunio, gan gynnwys os na allwch fod yn bresennol am eich bod yn sâl. 

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 am newid pan ddylech wneud hynny ac, o ganlyniad, byddwch yn cael arian nad oes gennych yr hawl iddo, bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian a ordalwyd. 

Yn gywir



<Insert Your Name>
<Job role>
Rhif ffôn cyswllt      





