
 
 
 
 
 
                                    
 
Hydref 2016 
   
Fel y gwyddoch bydd pawb yn talu am glwb gofal brecwast a cinio ysgol drwy School Gateway o dydd Llun Hydref 
31ain.Ni fydd yr ysgol yn derbyn arian parod am ginio ysgol a clwb gofal brecwast ar ôl y dyddiad yma . 
 O Ionawr y 3ydd mi fyddwn yn disgwyl i bawb dalu am bopeth yn defnyddio y dull yma ond mae’n debygol y bydd 
sawl problem fach yn codi rhwng nawr a mis Ionawr  wrth i ni sefydlu trefn newydd  felly byddwch yn amyneddgar. 
 
I gychwyn mae rhiad cofrestru er mwyn derbyn rhif pin. 
 
Gwglwch School Gatway, nodwch eich cyfeiriad ebost a rhif ffôn, gwirich eich ebost yn syth er mwyn derbyn eich pin 
ac fe fyddwch yn barod i dalu o flaen llawn am ginio a Clwb Gofal Brecwast. 
 
School Gatway 
Beth yw Trosglwyddiad Banc Parod (Instant Bank Transfer)  
 
Trosglwyddiad Banc yw’r ffordd hwylusaf a mwyaf diogel o dalu ar School Gateway 

• Mae trosglwyddiad banc parod yn gweithio yn debyg i daliad arferol (Direct Debit).Pan fyddwch yn gwneud 
taliad gan ddefnyddio School Gateway bydd yr arian yn dod allan o’ch cyfrif banc a bydd yn cael ei warantu 
gan y Warant Debyd (Direct Debit Guarantee). 

• Yn whanaol i Direct Debit ni fydd arian byth yn dod allan o’ch cyfrif oni bai eich bod wedi awdurdodi yn 
uniongyrchol ar School Gateway. 

• Unwaith y byddwch wedi sefydlu Trosglwyddiad Banc Parod ni fydd rhaid i chi roieich manylion eto i wneud 
taliadau.  

 
Mae bosib talu gyda cerdyn credyd yn ogystal ond nid yw’n hollol ddiogel ac nid yw’r ysgol yn argymell eich bod yn 
gwneud hynny. 
 
Sefydlu a defnyddio Trosglwyddiad Banc Parod 
Bydd angen i chi sefydlu Instant Banck Transfer drwy School Gateway ar y We. Unwaith y gwnewch hyn gallwch ei 
ddefnyddio ar y app. I wneud hyn- 

• Ychwanegwch eitem I’ch basged ar School Gateway ar y we a chliciwch ‘Checkout’. 
• Byddwch yn cael y dewis I dalu drwy Instant Bank Transfer neu ‘Cerdyn debyd’ 
• Cliciwch Instant Bank Transfer 
• Byddwch yn mynd at y dudalen sefydlu lle bydd eich gwybodaeth yno yn dibynnol ar yr ysgol 
• Rhowch fanylion eich cyfrif banc a chlicio ‘Proceed’. 
• Os ydych yn yn hapus,pwyswch y botwm Submit i gadarnhau eich bod eisiau sefydlu Instant Bank Transfer. 

Ar y pwynt hwn, byddwch yn cael y cyfle I ddarllen y Direct Debit Guarantee a byddwch yn derbyn e-bost I 
gadarnhau bod Instant Bank Transfer wedi cael ei sefydlu. 

• Nawr bod eich Instant Bank Transfer wedi ei sefydlu, bydd angen I chi wirio eich taliad cyn symyd ymlaen. 
• Unwaith y byddwch wedi gwneud eich taliad yn llwyddiannus byddwch yn derbyncadarnhad. 
• Sylwer y bydd eich taliad cyntaf yn defnyddio Instant Bank Transfer yn cymeryd 4 diwrnod I adael eich 

cyfrif.Bydd unrhyw dalidau â wneir ar ôl hyn yn cymeryd 3 diwrnod. O safbwynt yr ysgol bydd eich arian yn 
cael ei gredydu yn syth. 

• Os bydd angen, ar unrhyw adeg, I chi newid manylion eich cyfrif banc,pan fyddwch yn adolygu eich taliad 
mae opsiwn i Newid Dull Talu. 

 
Yn gywir, 
 
 
Lynne Jones. 
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