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Cludiant am ddim o'r Cartref i'r Ysgol, Medi 2018 

Annwyl Riant/Gwarcheidwad, 

Gan y bydd eich plentyn yn dechrau yn yr Ysgol Uwchradd o fis Medi nesaf, os ydych chi angen cludiant 
ysgol fe ddylech fod wedi cyflwyno cais am gludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol erbyn hyn i benderfynu 
ar eich cymhwysedd ac i gadw eich sedd.  Gallwn ddarparu cludiant ar gyfer nifer y myfyrwyr yr ydym 
wedi derbyn ac awdurdodi ffurflen gais ar eu cyfer yn unig.  Pe bai myfyrwyr yn ceisio defnyddio'r 
cludiant ym mis Medi heb gyflwyno cais yn flaenorol, ac felly heb sedd wedi'i dyrannu iddynt, yna 
byddai hyn yn achosi gorlenwi a/neu sefyllfa lle na fydd myfyrwyr sydd wedi cyflwyno cais a'u 
hawdurdodi yn gallu defnyddio eu cludiant. Rydym yn cyflwyno tocynnau bws ar ffurf cerdyn plastig i'r 
holl fyfyrwyr ysgolion uwchradd sydd wedi'u hawdurdodi i deithio ac mae'n ofynnol i yrwyr bysiau wirio 
fod gan y teithwyr y cardiau hyn wrth iddynt gamu ar y bws. Nid ydym yn ceisio atal unrhyw un sy'n 
gymwys rhag teithio, ond mae'n rhaid cyflwyno cais yn gyntaf.  

Byddwch yn gymwys i dderbyn cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol os ydych chi'n byw dros 3 milltir 
o'ch Ysgol Uwchradd addas agosaf. 

Gallwch gyflwyno cais drwy wefan y Cyngor drwy ddilyn y ddolen isod a llenwi a chyflwyno ffurflen yn 
uniongyrchol i'r tîm cludiant ysgol ar-lein, byddwch yn cael gwybod ar unwaith os nad ydych yn 
gymwys:  

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/school_transport/itu_prem_sec_application_w.pdf   

Fel arall, os nad ydych yn gallu cyflwyno eich cais ar-lein, yna gallwch alw draw i'r Ganolfan Gyswllt, 
Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, lle y gellir defnyddio'r cyfleusterau yno i gyflwyno cais ar-lein neu lenwi a 
chyflwyno copi caled.  

Os yw rhieni’n dewis i'w plentyn fynd i Ysgol Uwchradd sy’n bellach na’r ysgol addas agosaf i’w cartref, 
nhw fydd yn gyfrifol am drefnu cludiant i'w plentyn, ynghyd ag unrhyw gostau cysylltiedig. 

Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
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