
Prynu/Adnewyddu trwyddedau Headsprout - Cyngor i Ysgolion  

Ceir gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi rhaglenni darllen Headsprout mewn ysgolion 

yng Nghanolfan Cefnogaeth GwE:  https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg   

Ar hyn o bryd, mae trwyddedau Headsprout yn costio $199 (£180) yr un.  Mae un drwydded yn rhoi 

mynediad i hyd at 36 disgybl mewn unrhyw ddosbarth, a hynny ar gyfer unrhyw un o'r tair rhaglen 

ddarllen.  

Ewch i www.headsprout.com i brynu trwydded newydd NEU adnewyddu trwydded.  

- Cliciwch ar ‘order now’   

- Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn (gweler y saethiad sgrîn isod)  

 

 

- Cewch wedyn opsiynau am sut i dalu (gweler gwybodaeth bellach am opsiynau talu isod)  

- Os ydych chi'n gwsmer newydd, bydd angen i chi ychwanegu enw'r ysgol, enw'r Pennaeth, 

cyfeiriad e-bost y Pennaeth, cyfeiriad yr ysgol, rhif ffôn a sawl trwydded sydd arnoch angen 

(un drwydded i bob 36 disgybl).   

- Cofiwch adnewyddu bythefnos cyn y dyddiad adnewyddu er sicrhau mynediad di-dor i 

ddisgyblion.  

 

Opsiynau talu  

1. Talu gyda cherdyn ysgol/ALl  

2. Yr ysgol/ALl yn trosglwyddo arian ar-lein (rhoddir yr wybodaeth gyda'r pris)  

Gwybodaeth gan Headsprout am drosglwyddo arian ar-lein:  

 

Cambium Learning, Inc 17855 N. Dallas Parkway, Suite 400 Dallas, Texas 75287  

Rhif ABA ar gyfer Trosglwyddo Arian Ar-lein   

 

Annwyl Gwsmer: Nodwch yr wybodaeth isod wrth drosglwyddo arian ar-lein:   

Enw'r Cwmni: Cambium Learning, Inc.   

Enw Banc: Webster Bank  

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg


Cyfeiriad Banc: 436 Slater Rd, New Britain, CT 06053  

Rhif Ffôn: 212-806-4541 Cyswllt: Darija Musovski- Swyddog Bancio  

# Cyfrif:  1918056224  

#ABA: 211170101  

Cod Swift: WENAUS31  

 

Er mwyn sicrhau eich taliad, anfonwch e-bost i accounts.receivable@cambiumlearning.com  

gyda'r dyddiad, yr anfoneb a delir a swm y trosglwyddiad.  Cofiwch gynnwys #ID eich Bil. Os 

nad yw hwn gennych chi, cofiwch gynnwys enw a lleoliad yr ysgol.  Gwerthfawrogir eich 

cydweithrediad o ran defnyddio'r rhif cludiant cywir wrth gyfeirio bob trosglwyddiad ar-lein 

er osgoi dychwelyd neu gamgymeriadau postio.  

 

3. Talu trwy rif archeb gan ysgol/ALl (rhoddir yr wybodaeth gyda'r pris)  

Os ydych chi'n talu trwy rif archeb, rhaid sicrhau:   

1. rhif archeb  

2. nodi Learning A-Z fel y gwerthwr   

3. gwybodaeth ‘Bil ar Gyfer’   

4. enw’r cynnyrch sy'n cael ei brynu   

5. cyfanswm mewn doleri   

6. os oes llinell lofnod, rhaid darparu llofnod   

7. cynnwys pris Learning A-Z sy'n cyd-fynd â'ch rhif archeb  

 

Angen cymorth?  

Os oes arnoch angen cymorth gyda'ch archeb, anfonwch e-bost at Katy Joa i  

Katy.Jao@learninga-z.com ac/neu support@learninga-z.com a'u hysbysu bod yr e-bost ynglŷn â'r 

prosiect Headsprout yng Nghymru, a chynnwys holl fanylion y drwydded rydych am ei 

hadnewyddu.  

Os yw'n well gennych chi gael pris ac yna pasio hwn ymlaen i'ch ALl i'w ariannu, yna cysylltwch â 

Laurice Perry gyda holl fanylion y drwydded (gweler isod) er mwyn cael pris.   

Copïwch a gludwch yr wybodaeth hon i'r e-bost:  

Enw defnyddiwr Headsprout:  

Enw'r ysgol: 

Cyfeiriad yr ysgol: 

Rhif ffôn yr ysgol: 

Enw'r Pennaeth:  

Cyfeiriad e-bost y Pennaeth:  

Nifer y trwyddedau ar hyn o bryd:  

Nifer y trwyddedau i'w hadnewyddu/prynu:  

Peidiwch â   rhannu'r un cyfrinair trwydded Headsprout.  Dim ond yr enw defnyddiwr sydd ei 

angen mewn e-bost.  Cofiwch fod cymorth i weithredu Headsprout ar gael i ysgolion GwE gan  

Sarah Roberts, CIEREI, Prifysgol Bangor (sarah.e.roberts@bangor.ac.uk).   
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