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Bydd y System Ddi Arian newydd yn dod yn weithredol ar: Mawrth 11eg,2019

Rhagfyr 3ydd, 2019:
Annwyl Riant
Rydym yn falch o gyhoeddi fod Ysgol Syr Hugh Owen yn gosod system arlwyo ddi-arian yn
Mawrth,2019. Bydd y system newydd yn ein galluogi i barhau i ddatblygu'r gwasanaeth prydau ysgol,
a chynnig gwasanaeth mwy effeithlon, fydd yn gynt ac o well ansawdd yn y pendraw.
Mae'r system hon yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf ac yn gwneud i ffwrdd â'r angen i
ddisgyblion gario arian drwy gydol y dydd, ac yn sgil hynny leihau'r risg o fwlio.
Byddwn yn dechrau gweithredu'r system ar 11/03/19 ac felly ni fyddwn yn derbyn arian yn y Tiliau ar
ôl y dyddiad hwn.
Bydd pob myfyriwr a staff yn derbyn hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r system.
Gellir talu unrhyw swm o arian i gyfrif disgybl, a bydd unrhyw arian a warir ar fwyd a diod yn cael ei
ddidynnu pob diwrnod.
Dim ond un ffordd fydd yno i chi dalu, hyny yw: taliadau ar-lein.Ceir eglurhad am ffordd o dalu yn y
cwestiynau cyffredin.
Bydd uchafswm gwariant dyddiol o £5.00 yn cael ei raglennu i'r system. Gellir cynyddu neu ostwng
hwn ar gyfer pob myfyriwr unigol trwy wneud cais ysgrifenedig i swyddfa gyllid yr ysgol.
Dylai'r wybodaeth sydd wedi'i hamgáu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ond os oes unrhyw
fater arall byddwn yn cynnal noson rieni yn Neuadd yr ysgol Nos Fercher, Chwefror 5ed, 2019 am
6:00yh pan fydd y system ddi-arian newydd yn cael ei chyflwyno a byddwn yn ateb unrhyw
gwestiynau pellach.
Yr eiddoch yn gywir
Mrs Rhian Parry Jones
Pennaeth mewn gofal
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Cwestiynau Cyffredin

C

Beth yw system ddi-arian?

A

Mae System Arlwyo Ddi-arian yn ddull
sydd wedi cael ei ddylunio'n benodol i
ddiwallu anghenion a gofynion y
ddarpariaeth arlwyo, ac sy'n ofynnol
gan ysgolion ac academïau. Mae'r
Datrysiad Di-arian Trust-e yn galluogi i
ysgolion roi gwasanaeth prydau
cyflymach, mwy effeithlon a mwy
deniadol i'w myfyrwyr a'u staff.

C

Beth yw 'biometrig'?

A

Mae Biometrig yn ddull o adnabod
person unigol. Mae Datrysiad Di-arian
Trust-e yn defnyddio sganiwr sy'n
seiliedig ar algorithm, sy'n darllen
rhwng 50 a 130 pwynt ar y bys/bawd.
Nid yw'n ôl bys o unrhyw fath a dim
ond y system ddi-arian all ei
ddefnyddio.

C

Sut mae system fiometrig yn
gweithio?

A

Mae gwybodaeth disgybl neu aelod
staff, sydd wedi cofrestru'n fiometrig,
yn cael ei chadw ar reolydd biometrig
diogel yn yr ysgol, a dim ond eich
darparwr, Nationaide retail Systems
all gael mynediad iddi gyda chaniatâd

yr ysgol. Cyn gynted â bo arian mewn
cyfrif, gall y disgybl neu'r aelod staff
roi ei fys/bawd ar y Darllenydd
Biometrig EPOS, sydd wedyn yn
cysylltu i'w gyfrif ac yn ei alluogi i
brynu eitemau gan ddefnyddio'r dull
hwn i brofi pwy ydyw.
C

Sut all fy mhlentyn gofrestru ar y
system fiometrig?

A

Bydd diwrnodau Cofrestru yn cael eu
cynnal yn y cyfnod cyn y bydd y
System Ddi-arian yn mynd yn “fyw”.
Yn ystod y dyddiau hyn, byddwn yn
gosod pwyntiau cofrestru yn yr ysgol.
Bydd eich plentyn yn mynychu ar
amser penodol a bydd gofyn iddo roi
ei fys/bawd ar y Darllenydd Biometrig
ddwywaith i gael templed sy'n
cyfateb, ni fydd ond yn para am
ychydig eiliadau.
Os ydych wedi dewis peidio ag ymuno
â'r drefn hon, byddwn yn rhoi cod PIN
4 digid i'ch plentyn.

C

Sut all fy mhlentyn gofrestru ar y
system gardiau?

A

Bydd pob plentyn yn cael cerdyn sydd
wedi'i ddylunio'n benodol i gael ei

Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW
Ffôn: 01286 673076 Ffacs: (01286) 674521
gweinyddol@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
ysgolsyrhughowen.org

Pennaeth Mewn Gofal: Mrs Rhian Parry Jones
ddefnyddio gyda'r System Arlwyo Ddiarian. Caiff y cardiau sweip a'r cardiau
MiFare eu tagio i gyfrif bob disgybl
neu aelod staff cyn cael ei dosbarthu i
bawb sydd â chyfrif.
C

Pa ddulliau talu alla i eu defnyddio i
roi arian mewn cyfrif?

A

Mae modd rhoi unrhyw swm o arian
mewn cyfrif trwy unrhyw un o'r
dulliau a ganlyn. Unwaith mae arian
wedi cael ei roi mewn cyfrif, nid oes
modd tynnu'r arian a rhaid ei wario ar
wasanaethau prydau/egwyl yr ysgol.

Taliadau Ar-lein
Rydym wedi cyflwyno taliadau ar-lein
mewn partneriaeth â'r System Arlwyo
Ddi-arian. I dalu ar-lein, ewch i
(nodwch wefan y darparwr taliadau
ar-lein a'r holl wybodaeth
ychwanegol).

C

A oes modd gweld faint o arian sydd
yn y cyfrif?

A

Gall y person sy'n dal y cyfrif wneud
hyn trwy roi ei fys/bawd ar sganiwr y
Peiriant Talu, trwy sweipio neu dagio
ei gerdyn cofrestru neu trwy roi ei
God Pin 4 digid yn y peiriant. Bydd y
balans yn ymddangos ar y sgrin. Gellir
cael mynediad iddo hefyd trwy
ddefnyddio cyfleuster talu ar-lein yr
ysgol, os yw hynny'n berthnasol.

C

A oes modd newid y swm o arian y
caiff fy mhlentyn ei wario pob dydd?

A

Oes - mae modd newid y swm o arian
y gall eich plentyn ei wario mewn un
diwrnod trwy wneud cais ysgrifenedig
i (nodwch enw'r person cyswllt yn yr
ysgol). Cysylltwch â'ch ysgol i gael
gwybodaeth am y cyfyngiadau gwario
sydd ar waith ar hyn o bryd.

C

Beth fydd yn digwydd os nad oes
arian yng nghyfrif fy mhlentyn?

A

Bydd modd prosesu 'benthyciad' yn yr
EPOS, fydd yn galluogi i'r plentyn gael
pryd. Fel arall, gellir cymryd arian o
gyfrif gorddrafft awtomatig. (Mae
hyn ar ddisgresiwn pob ysgol unigol)
Gellir sefydlu gorddrafft awtomatig,
fydd yn galluogi i'r disgybl/aelod staff
fynd i ddebyd am gost o un pryd
(unwaith eto, ar ddisgresiwn yr ysgol).
Mae gan y System Arlwyo Ddi-arian
gyfleuster sy'n tracio dyledion ac
mae'n gallu anfon llythyrau dyled i
gyfrifon sydd heb dalu ar amser.

C

Sut mae'r hawl 'prydau am ddim' yn
gweithio?

A

Bydd pob hawl i bryd am ddim yn cael
ei gynnwys ar y system cyn i'r system
fynd yn weithredol. Pob dydd, bydd y
System Arlwyo Ddi-arian yn rhoi'r
symiau prydau ysgol am ddim yn y
cyfrifo priodol yn awtomatig. Mae'r
disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol
am Ddim yn aros yn anhysbys pob
amser oherwydd bod pawb yn cael
mynediad i'w cyfrif yn union yr un
ffordd, boed hwy wedi talu amdanynt
neu beidio. Noder na fydd unrhyw
arian sy'n weddill o'r pryd bwyd am
ddim pob diwrnod yn cael ei
drosglwyddo i'r diwrnod canlynol.

C

Oed modd i unrhyw un arall
ddefnyddio cyfrif fy mhlentyn?

A

Nag oes - oherwydd lefel uchel y
diogelwch ar dempledi biometrig, ni
fydd neb yn medru cael mynediad i
gyfrif eich plentyn. Er mwyn sicrhau
hyn, bydd ffotograff yn cael ei
ddynodi i bob disgybl (ar ddisgresiwn
yr ysgol). Os yw eich plentyn yn
defnyddio cod PIN 4 digid, a bod

Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW
Ffôn: 01286 673076 Ffacs: (01286) 674521
gweinyddol@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
ysgolsyrhughowen.org

Pennaeth Mewn Gofal: Mrs Rhian Parry Jones
rhywun yn cael gafael arno ac yn
ceisio ei ddefnyddio, bydd y ffotograff
a ddaw i fyny ar yr EPOS yn dangos i'r
aelod staff fod rhywun yn twyllo.
A

Bydd - bydd pob cofnod o alergedd
sydd gan yr ysgol yn cael ei gynnwys
yn y System Ddi-arian. Pan fo
disgyblion yn ceisio prynu eitem, sy'n
â chynhwysion sy'n rhan o'u
halergedd, bydd y system yn rhoi
gwybod i'r aelod staff ac yn eu hatal
rhag gwerthu'r eitem honno.

C

Oes modd datgan beth yw gofynion
diet fy mhlentyn?

A

Bydd y system yn caniatáu i chi
gofrestru unrhyw eitemau na chaiff
eich plentyn eu bwyta oherwydd
anghenion diet neu resymau
crefyddol. Rhaid i'r

C

Mae gan fy mhlentyn alergedd. A
fydd hyn yn cael ei fonitro trwy'r
System Ddi-arian?
rhiant/gwarcheidwad gadarnhau
unrhyw eitemau o'r fath yn
ysgrifenedig, a'u hanfon at (nodwch
enw cyswllt yn yr ysgol).

C

Oes modd derbyn adroddiad wedi'i
argraffu o'r prydau mae fy mhlentyn
wedi'i fwyta?

A

Oes - Mae'r System Arlwyo Ddi-arian
yn caniatáu llunio nifer o
adroddiadau, gan gynnwys arferion
bwyta. Mae modd gofyn am rain trwy
gysylltu â (nodwch enw'r person
cyswllt).

Manteision y System Arlwyo Ddi-arian Trust-e
o Gwasanaeth cynt sy'n lleihau amser ciwio
o Mwy o bobl yn hawlio Prydau Ysgol am Ddim
o Dim ffordd i neb wybod pwy sy’n cael prydau ysgol am ddim, lleihau bwlio
o Y gallu i dalu ar-lein
o Dim angen cario arian parod sy'n atal colli/dwyn
o Rhybuddion awtomatig i atal disgyblion rhag prynu bwyd all effeithio ar
alergedd
o Myfyrwyr yn dysgu am reoli agweddau ffordd o fyw pwysig wrth fonitro eu
cyfrifon eu hunain
o Mae cyfleusterau adrodd yn helpu i leihau gwastraff a gwella effeithlonrwydd
cyffredinol y gwasanaeth prydau bwyd
o

