I wneud cais ffoniwch y llinell gymorth,
anfonwch e-bost atom yn
HOMES4U@valeofglamorgan.gov.uk
neu gwnewch gais ysgrifenedig i:
Cyngor Bro Morgannwg, yr
Amgylchedd a Thai, Swyddfeydd
Amgylchedd a Thai
www.valeofglamorgan.gov.uk

Mae gan bob eiddo Homes4u wydr dwbl a gwres
canolog oni nodir yn wahanol a byddant yn cael eu
dyrannu i uchafswm y defnydd.Gall gymryd mwy o
amser i'ch ailgartrefu os dyfernir blaenoriaeth
feddygol i chi gan fod prinder cartrefi hygyrch a
chartrefi sydd wedi'u haddasu yn y Fro.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 5PM, 29 Medi 2021
Gwybodaeth Bwysig
Oherwydd y sefyllfa heriol bresennol gyda'r firws Covid19, mae Homes4U yn cadw'r hawl i dynnu
cartrefi o'r hysbyseb ar fyr rybudd os bydd angen.
Mae'n rhaid i ni hefyd roi gwybod mai dim ond os ydych yn barod i symud a'ch bod yn gallu symud i
mewn i'r cartref dynodedig ar hyn o bryd y dylech roi ceisiadau. Os nad yw hyn yn bosibl, gall
Homes4u tynnu'r cynnig o’r cartref yn ôl
HYSBYSIAD PWYSIG

Sylwch fod y cyfeiriad e-bost ar gyfer gosod cynigion nawr
mybid@valeofglamorgan.gov.uk
Homes4U@valeofglamorgan.gov.uk i fod ar gyfer ymholiadau Homes4U yn unig. Mae'n bwysig
defnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir i sicrhau bod ceisiadau wedi'u cofrestru ac osgoi cael eich siomi.
Bydd cynnydd yr hysbysebion yn caniatáu i gynigion o dai cymdeithasol i ymgeiswyr Homes4U gael
eu gwneud yn amlach:
SOUTHEY STREET, Y BARRI - 224204
Dewis a roddir i deuluoedd mwy
Tŷ parlwr tair gwely / Steps to Front / Garden
Rhent £124.45 yr wythnos gan gynnwys warden/dŵr

CWM PARC, Y BARRI - 206496
60+ Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd angen llety
hygyrch.
Fflat un ystafell wely / Ystafell wlyb / Llawr gwaelod/ Llety
gwarchod
Rhent £127.44 yr wythnos gan gynnwys dwr/warden
Rhaid i chi fod yn aelod o Homes4you i wneud cais am unrhyw un o'r cartrefi rhent.
Wrth wneud cais am fwy nag un eiddo, gofynnir i chi nodi eich trefn ddewisol. Rhoddir pob disgrifiad a manylion eraill
yn ddidwyll a chredir eu bod yn gywir ond dylai unrhyw ddarpar denant fodloni ei hun o ran eu cywirdeb

MEIRION CLOSE, Y BARRI – 215954
Fflat dwy ystafell wely/ Llawr gwaelod/ camau yn y tu blaen/
Mynedfa cymundeol/
Rhent £129.88 yr wythnos gan gynnwys dwr

CWRT PARC, WOODLANDS RD, Y BARRI- 333067
Uchafswm o 5 preswylydd
Fflat un ystafell wely/ Ail llawr (dim llift)/ Gerddi cymunedol
Rhent £94.11 yr wythnos - ynghyd â thâl gwasanaeth £6.65

DATGANIADAU O DDIDDORDEB
Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb ar gyfer y datblygiadau a ganlyn. Bydd
angen i chi fod yn aelod o Homes4U er mwyn cael eich ystyried. Mae polisi
gosod lleol yn berthnasol i bawb. Seilir dyraniadau ar y cysylltiad â'r
flaenoriaeth uchaf i'r ardal, yna'r dyddiad bandio.
Bydd angen tystiolaeth ddogfennol gyfreithiol o'r holl gysylltiadau
Bydd angen i chi ffonio'r ganolfan gyswllt ar 01446 700111 er mwyn mynegi
eich diddordeb gofynnir cyfres o gwestiynau i chi am eich cysylltiad lleol â'r
ardal gan gynnwys enwau a chyfeiriadau llawn. Ar yr adeg hon, bydd angen i
chi roi manylion llawn. Ni ellir darparu manylion yn ddiweddarach. Er
gwybodaeth, mae'r Polisïau Gosod Lleol ar gael ar wefan Bro Morgannwg.
Gallwch weld y polisi gosod lleol ar dudalen we Homes4u
Ni ellir cymryd Datganiadau o Ddiddordeb drwy e-bost

FFORDD MARINERS, Y RHWS
Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd angen llety
wedi'i addasu
Dau Dŷ Gwely / Stairlift / Ystafell Wlyb
Rhent £112.69 ynghyd â thâl gwasanaeth o £2.06.
Polisi Gosod Lleol yn Berthnasol

