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Teitl: Prydau ysgol am ddim i ysgolion cynradd yn raddol i'r plant ieuengaf o fis Medi
2022 ymlaen.
Annwyl Riant/Gwarcheidwad,
O dymor newydd yr Hydref ymlaen bydd pob plentyn yn nosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a
Blwyddyn 2 yn cael cynnig prydau ysgol am ddim. Mae hwn yn gam pwysig tuag at
gyrraedd yr uchelgais o sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn mynd yn llwglyd tra yn yr
ysgol.
Mewn ymateb i'r cynnydd ddiweddar yn y gost-o-fyw, mae Llywodraeth Cymru a Cyngor
Bwedeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i weithredu'r cynllun hwn yn gyflym a byddem
yn gofyn am eich amynedd wrth i ni feithrin y gallu i sicrhau gweithrediad graddol
llwyddiannus a gweithio tuag at gyflwyno'r ysgol gyfan yn raddol dros y tair blynedd
nesaf.
Mae Cyngor Bwedeistref Sirol Torfaen yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu
proses i chi allu gofyn am bryd o fwyd am ddim i'ch plentyn/plant yn y Dosbarth Derbyn,
Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o fis Medi ymlaen gan geisio osgoi unrhyw faich diangen i
chi. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn erbyn diwedd y tymor.
Os yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd a/neu fudd-daliadau
cysylltiedig eraill, gallwch fod yn dawel eich meddwl, na fydd hyn yn effeithio arnynt.
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