
Ydych chi’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim? 
 
 
Os ydych yn derbyn y canlynol nid oes rhaid i chi dalu am ginio ysgol eich 
plentyn:  
»   Cymhorthdal Incwm 
     Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm 
     Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
     Cymorth gyda Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 
     Elfen ‘Gwarantedig’ Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 
     Credyd Treth Plant, ac nad ydynt yn derbyn Credyd Treth Gwaith 
     ac ag incwm sy’n uwch na £16,190* cywir ar gyfer 2014/15 

 
       Nid yw rhieni sy’n derbyn credyd treth gwaith yn gymwys i hawlio cinio 
ysgol am ddim i’w plant. 
 
      Rhaid i blentyn sy’n 16 oed neu hŷn fod yn derbyn un o’r budd-daliadau 
cymwys eu hunain i fod yn gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim.   
 
 
Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?  
Trafodwch gyda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yn yr ysgol neu cysylltwch â 
Gwasanaethau Cymorth Wrecsam  ar 01978 297413.  
 
Lawr lwythwch ffurflen cinio ysgol am ddim: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/free_schoolmeals.pdf 
Mae ffurflenni cinio ysgol am ddim hefyd ar gael o dderbynfa eich ysgol 
 
Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn: 
http://www.wrexham.gov.uk/english/education/school_meals/free_school_
meals.htm 
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Staff arlwyo hyfforddedig cymwys a chyfeillgar 
 
Bwydlen mewn cylch 3 wythnos sy’n cynnig dewis amrywiol o fwyd.  
 
Gwerth am arian da iawn 
 
Gellir arlwyo ar gyfer anghenion dietegol arbennig – gofynnwch yn yr ysgol 
 
Dewis llysieuol ar gael pob dydd 
 
Cinio pecyn hefyd ar gael gan ein tîm arlwyo ar gais 
 
Cofiwch fod y fwydlen gyfan ar gael i blant sy’n gymwys am ginio ysgol am 
ddim. 
 

Wyddech chi  - Mae holl 
brydau ysgol yn cydymffurfio â 

deddfwriaethau llym 
Llywodraeth Cymru er mwyn 
sicrhau ein bod yn darparu 

dewisiadau maethlon a 
chytbwys. 

 

Wyddech chi - y bydd plant sy’n bwyta 
cinio iachus a chytbwys yn 

canolbwyntio’n well, ac y byddai’r 
cinio yn darparu maetholion hanfodol 
i helpu  gyda holl anghenion eu cyrff 

ar eu prifiant 
 
 

 

 

Mae ein tîm arlwyo yn  gweithio’n galed er mwyn sicrhau eu bod yn darparu 
bwydlen y bydd disgyblion yn ei mwynhau ei bwyta, ac i’r bwyd fod yn 
faethlon ac yn gytbwys er mwyn annog arferion bwyta’n iach i’r dyfodol. 
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Pam dewis cinio ysgol? 

Disgyblion dienw – 
Wyddech chi fod disgyblion yn ysgolion Wrecsam yn talu am ginio ysgol yn 
ddienw - nid yw arian byth yn cael ei gyfnewid ar amser cinio sut bynnag y 
byddant yn talu.  Golyga hyn na ellir gwahaniaethu disgyblion sy’n talu oddi 
wrth ddisgyblion sy’n cael cinio am ddim, gan leihau unrhyw stigma sydd 
ynghlwm wrth dderbyn Cinio Ysgol Am Ddim. 
All students in receipt of FSM will retain complete anonymity. 
 


