
Ysgol Gymraeg Y Fenni 

Heol Dewi Sant | St. David's Road 

Y Fenni | Abergavenny 

Sir Fynwy | Monmouthshire 

NP7 6HF 

  

Ffôn | Tel: 01873 852388 

Ebost | Email: ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk  

Gwefan | Website: www.ysgolyfenni.co.uk 

 
___________________________________________________________________ 
 

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r ysgol yn Gymraeg neu Saesneg  
You are welcome to contact the school in Welsh or English 

 
 

 

Parthed | RE: Archebu cinio trwy ParentPay  

 

Annwyl Rieni, 

 

O ddydd Llun, 24ain Chwefror bydd angen archebu pob cinio ysgol ymlaen llaw trwy System 

Archebu ParentPay. Gweler y cyfarwyddiadau atodedig ar sut i wneud hyn.  Rhaid archebu a thalu 

am ginio erbyn 8yb ar y diwrnod mae angen y cinio.  Gallwch hefyd archebu sawl wythnos ymlaen 

llaw i arbed amser. Rydym yn eich annog i edrych trwy'r fwydlen gyda'ch plentyn ac i archebu'r 

prydau bwyd gyda'ch gilydd, gan na ellir gwneud unrhyw newidiadau ar ôl i chi archebu a thalu am 

ginio ac ni fydd eich plentyn yn gallu cyfnewid rhwng yr opsiwn cinio a / neu daten ar y diwrnod. 

 

I archebu cinio mae'n rhaid bod arian yn eich cyfrif ParentPay, gan fod rhaid talu am ginio wrth 

archebu. Os ydych chi'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yna bydd angen i chi archebu cinio i'ch 

plentyn ymlaen llaw o hyd, ond ni fydd yn ofynnol i chi dalu. Os bydd eich plentyn yn absennol o'r 

ysgol, bydd eich archeb yn cael ei chanslo gan swyddfa'r ysgol ac ni chodir tâl arnoch am y pryd 

bwyd. 

 

Sylwch na fydd y system archebu yn ‘fyw’ tan ddydd Sadwrn 15fed o Chwefror felly os gwelwch yn 

dda peidiwch â cheisio archebu cinio cyn y dyddiad hwn. Ddydd Llun, 24ain o Chwefror byddwn yn 

cynnal sesiwn rhannu gwybodaeth rhwng 2yp a 3yp ar gyfer unrhyw un sy'n cael anawsterau gyda'r 

system. Fodd bynnag, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg os ydych chi'n cael unrhyw 

anhawster i archebu cinio am ba bynnag reswm.  

 

Diolch ymlaen llaw am eich help gyda'r newid hwn. Bydd archebu bwydlenni yn uniongyrchol ar 

ParentPay yn galluogi'r ysgol i gyllidebu'n fwy effeithiol, lleihau gwastraff bwyd a lleihau'r gwaith 

gweinyddol yn swyddfa'r ysgol. 

 

 

Yr eiddoch yn gywir,  
 

 
 
 
 

 

Sarah Oliver, Pennaeth 
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Sut i archebu Cinio Ysgol ar ParentPay 

1. Agorwch y wefan www.parentpay.com a mewngofnodwch. 

2. Dewiswch y botwm glas Gwneud Archebion i archebu prydau bwyd i'ch plentyn. 

3. Ar y dudalen Gwneud neu Gweld Archebion, sicrhewch fod Gwneud Archebion ar gyfer 

Amser Cinio yn cael ei ddewis o'r gwymplen, yna pwyswch y botwm glas Gwneud neu Gweld 

Archebion. 

4. Sgroliwch i lawr y dudalen a gwnewch eich dewisiadau o'r ddewislen trwy glicio ar y blwch o'ch 

dewis. Bydd y dewisiadau'n troi'n wyrdd pan gânt eu dewis. Sylwch mai dim ond un opsiwn prif 

gwrs y gallwch ei ddewis bob dydd, ni fyddwch yn gallu dewis yr opsiynau ochr neu bwdin. 

5. Dewiswch Cadarnhau Archebion *. 

6. Adolygu manylion crynodeb yr archeb a phan fydd yn barod dewiswch Talu Nawr. 

7. Cwblhewch y ddesg dalu ddiogel. Byddwch yn cael cyfle olaf i adolygu'ch pryniannau cyn 

ymrwymo'ch taliad cerdyn. 

8. Byddwch yn derbyn hysbysiad ar y sgrin pan fyddwch wedi cwblhau'ch taliad. 
 

* Os yw'r adran ‘arian sy'n ddyledus’ yn dangos £ 0.00 nid oes angen cymryd unrhyw gamau pellach, 

byddwch yn derbyn hysbysiad ar y sgrin pan fyddwch wedi cwblhau'ch taliad. 

 

 

How to book a School Lunch on ParentPay 

1. Open the website www.parentpay.com and log in. 

2. Select the blue Make Bookings button to book meals for your child. 

3. On the Make or View Bookings page ensure Make Bookings for Lunchtime is selected from 

the dropdown menu, then press the blue Make or View Bookings button. 

4. Scroll down the page and make your choices from the menu by clicking on the box of your choice. 

Choices will turn green when selected. Please note you can only chose one main course option 

each day, you will not be able to select the side or dessert options. 

5. Select Confirm Bookings*. 

6. Review the order summary details and when ready select Pay Now. 

7. Complete the secure checkout.  You will be given a final opportunity to review your purchases 

prior to committing your card payment. 

8. You will receive an onscreen notification when you have completed your payment. 
 

*If payment due section displays £0.00 no further action is required, you will receive an onscreen 

notification when you have completed your payment. 
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