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Cenhadaeth SSCE Cymru
Gwybodaeth a thystiolaeth
Cydgysylltu gwaith ymchwil a chasglu tystiolaeth o brofiadau plant y Lluoedd Arfog ym
maes addysg i sicrhau bod dealltwriaeth dda o'u hanghenion.

Gweithgareddau ac adnoddau
Cydweithio ag aelodau rhwydwaith SSCE Cymru i gynnal gweithgareddau a
chynhyrchu adnoddau a fydd yn helpu i gefnogi plant y Lluoedd ar hyd eu haddysg.

Polisi a Systemau Ategol
Gweithio gyda sefydliadau i roi tystiolaeth ac effaith polisi sy'n berthnasol i gefnogi
plant mewn addysg.
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Prosiect RSLO – gweithgareddau’r
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- Llysgenhadon Plant y Lluoedd Arfog
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- Cyngor Sir Benfro
YSGOLION
- Tir Coed
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- Comisiynydd Plant Cymru.
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- Cronfa Cymorth Addysg yr MOD
- Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y
Lluoedd Arfog
- Cymorth ariannol SSCE Cymru
ADNODDAU
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Data plant y Lluoedd Arfog
Mae data diweddaraf SSCE Cymru yn dangos bod dros 2300 o blant y
Lluoedd Arfog yn mynuchu tua 500 o ysgolion yng Nghymru
Gogledd

De

Dwyrain

Sir Ddinbych

102

Powys

224

Conwy

76

Caerffili

208

Sir y Fflint

69

Casnewydd

94

Wrecsam

40

Ynys Môn

52

Gwynedd
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Ewch
i www.sscecymru.co.uk am
rhagor o wybodaeth

Sir Fynwy

Gorllewin

Bro Morgannwg

287

Sir Benfro

210

Rhondda Cynon Taf

155

Sir Gaerfyrddin

141

Pen-y-bont ar Ogwr

101

Abertawe

118

Caerdydd

97

Castell-nedd Port
Talbot

72

Merthyr Tudful

66

Ceredigion

8

57

Tor-faen

35

Blaenau-Gwent

16

*ym mis Awst 2021

Ydych chi'n ysgol gyda phlant y Lluoedd Arfog?
Rhoi gwybod i ni am nifer plant y Lluoedd Arfog yn eich ysgol drwy
lenwi'r ffurflen fer ar ein wefan

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

Gogledd Nia

Dwyrain - Caitlin

“Dw i wedi mwynhau gweithio
a chydweithio efo elusen Little
Troopers ar y prosiect i ddod â’r
Little Troopers i Gymru. Dw i
hefyd wedi mwynhau cefnogi
awdurdodau lleol y gogledd
i ddatblygu cynlluniau a
chyfleoedd i gefnogi ysgolion i
sicrhau bod plant y Lluoedd Arfog
yn cael cyfle i rannu eu
lleisiau.”

“Dw i wedi mwynhau
blwyddyn gyntaf y swydd
hon. Fy uchafbwynt oedd
cefnogi ysgolion gyda
dealltwriaeth gyfyngedig o
gymuned y Lluoedd Arfog, a
gweld eu brwdfrydedd yn
tyfu wrth iddyn nhw ddysgu
mwy.”

De - Jody

Gorllewin Yasmin

“Dw i’n falch iawn o gael ymuno â
thîm SSCE Cymru ac adeiladu ar y
gwaith gwych sydd wedi’i wneud
hyd yma. Fel athrawes, priod i
aelod o’r Lluoedd Arfog, a mam, dw
i’n deall yr heriau y mae plant y
Lluoedd Arfog a’u teuluoedd yn eu
hwynebu. Dw i’n edrych ymlaen at
weithio efo ysgolion a buddddeiliaid i gefnogi ein cymuned
filwrol.”

“Fy uchafbwyntiau oedd cael
gweithio gydag ysgolion ac
awdurdodau lleol i ddatblygu
cynlluniau ariannu i gefnogi addysg
plant y Lluoedd Arfog, a gweld y
prosiectau yn dwyn ffrwyth.
Mae gweld y budd i blant y
Lluoedd Arfog wedi bod yn
gyffrous iawn. Dw i’n ffodus
iawn i fod yn rhan o’r
prosiect yma.”
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Prosiect Swyddogion Cyswllt Ysgolion
Rhanbarthol (RSLO)
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GWEITHGAREDDAU’R FLWYDDYN GYNTAF
Datblygiadau’r Swyddogion
-

Pecyn hyfforddiant DPP i ysgolion a sefydliadau
sy’n gweithio gyda phobl ifanc
Strwythur cefnogi Rheoli Achosion
Cynllun Llysgenhadon Plant y Lluoedd Arfog
Statws Ysgolion Cyfeillgar i’r Lluoedd Arfog

Adnoddau’r Swyddogion
-

Gwefan SSCE Cymru
Canllawiau ariannu SSCE Cymru
Pecynnau cymorth SSCE Cymru
Astudiaethau achos arferion da

Gweithgareddau’r Swyddogion
-

Casglu data
Digwyddiadau Mis Plant y Lluoedd Arfog
Gweminar ariannu SSCE Cymru
Cynlluniau gweithredu Awdurdodau Lleol
Cynlluniau ariannol Awdurdodau Lleol
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Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol
UCHAFBWYNTIAU BLWYDDYN
GYNTAF Y PROSIECT
Cyfarfod /
ymweld â 69
ysgol

46% yn fwy o
bobl yn
defnyddio
gwefan SSCE
Cymru

Darparu
hyfforddiant
DPP i 91
cyfranogwr o 43
ysgol

Prosiect dod â’r Little
Troopers (LT) i Gymru:
- Dosbarthu chwech o lyfrau
LT dwyieithog i bob ysgol
gynradd
- Dosbarthu pecynnau cwrs
lles LT i 100 o ysgolion
cynradd

Ymarfer casglu
data a nododd
2337 o blant y
Lluoedd Arfog
mewn 528 ysgol

Dathlu Mis
Plant y
Lluoedd
Arfog

Cynnydd o
312% yn yr
ymgysylltu ar
dudalen
Twitter SSCE
Cymru
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Prosiect Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol
ADBORTH GAN FUDD-DDEILIAID
“Diolch yn fawr
iawn gennyf fi a’r
pum dosbarth ac
athrawon y buoch
chi’n gweithio
gyda nhw heddiw.”

“Diolch am eich
cefnogaeth a
gwybodaeth ac rwy’n
gwybod y bydd y
Pennaeth newydd yn
hapus iawn i weithio
gyda chi wrth symud
ymlaen.”

“Roedd yr
ystadegau’n
ddiddorol iawn.
Roedd yn ein gwneud
yn fwy ymwybodol o’r
anawsterau mae’r
plant a’u gofalwyr yn
eu profi ar wahanol
gyfnodau o
wasanaeth.”

“Rydym yn
ymwybodol o’r hyn
sydd ar gael bellach,
ar ôl cyfarfodydd
diweddar gyda
Yasmin Todd. Roedd
y rhain yn wych.
Mae gennym fwy o
lawer o wybodaeth.”

“Mwynheais ein
cyfarfod ddoe,
roedd yn hynod o
ddefnyddiol a llawn
gwybodaeth. Mae
gen i lawer o
syniadau newydd
[…]. Diolch am eich
holl help hyd yma."

“Mae effaith gadarnhaol
bod â Swyddog Cyswllt
Ysgolion Rhanbarthol wedi
bod yn eithriadol. Yn yr
ysgolion yn ein sir, mae’r
nifer o blant y Lluoedd Arfog
a gaiff eu nodi wedi
cynyddu. Heb yr
hyfforddiant a’r gefnogaeth
mae’r rôl yn eu darparu i
ysgolion a’u staff, ni fyddai
hyn wedi digwydd.”
“Roedd y cwrs
cyfan yn wych.
Doeddwn i erioed
wedi meddwl am
yr effaith ar blant
y Lluoedd Arfog
o’r blaen, felly
roedd yn agoriad
llygad."
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Prosiect Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol
EFFAITH RHEOLI ACHOSION
Trosolwg o reoli achosion
Ar gael i ysgolion sydd ag un plentyn y Lluoedd Arfog ag angen
penodol sy’n ymwneud ag effaith ffordd o fyw y Lluoedd Arfog.
Gall symud a/neu wahanu gael effaith academaidd, cymdeithasol
ac emosiynol ar blant y Lluoedd Arfog. Gallai heriau godi fydd
angen cefnogaeth y tu hwnt i gapasiti’r ysgol a/neu’r awdurdod lleol
(ALl). Yn yr achosion hyn, bydd y Swyddog Cyswllt Ysgolion
Rhanbarthol yn gweithio gyda’r ysgol a’r ALl i nodi cefnogaeth ac
ymyriadau priodol.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan SSCE Cymru.

Gweithgareddau rheoli
achosion

Mae’r Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol wedi gweithio
gyda nifer o ysgolion ar draws Cymru i ddarparu cefnogaeth a
chyngor o ran anghenion penodol pob plentyn y Lluoedd Arfog. Mae
dau achos wedi arwain at brosiectau wedi’u hariannu i gefnogi
plentyn y Lluoedd Arfog.

Enghraifft o reoli achos
Plentyn y Lluoedd Arfog: Mae wedi symud yn aml,
mae’n ddisgybl Saesneg fel iaith ychwanegol ac wedi
ymuno â’r ysgol yn ystod y cyfnod clo. Roedd y
disgybl yn hynod o swil, roedd yn anghyfforddus wrth
gyfathrebu â’i gyfoedion ac athrawon, ac roedd wedi
ymddieithrio rhag y mwyafrif o wersi yn yr ysgol.
Dyfarnwyd: £500
Ymyrraeth: Rhyddhau aelod o staff roedd y disgybl
wedi ffurfio perthynas gadarnhaol â nhw, i ddarparu
ymyriadau â’r nod o wella hyder, sgiliau cyfathrebu a
lles y disgybl yn yr ysgol.
Effaith: Ar ôl sawl wythnos o gefnogaeth, roedd yn
amlwg bod y disgybl yn ymgysylltu fwy â dysgu a’i
gyfoedion, ac wedi meithrin hyder i gymryd rhan
mewn gwers addysg gorfforol am y tro cyntaf ers dod
i’r ysgol.
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Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol
ADBORTH
Wrth i ni ddynesu tuag at ddiwedd blwyddyn gyntaf prosiect
‘Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol i Blant y Lluoedd Arfog’,
hoffem gasglu adborth gan y budd-ddeiliaid sy’n ymgysylltu â ni, er
mwyn llywio’r gefnogaeth a’r gwasanaeth byddwn yn eu darparu yn
y dyfodol.
A fyddech cystal â threulio pum munud yn llenwi’r arolwg isod.

Ewch i’r arolwg yma
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Statws Ysgolion sy’n Gyfeillgar i’r Lluoedd Arfog
AMCANION
1. Cynnwys
arfer da ar
gyfer cefnogi
plant y
Lluoedd Arfog

2. Creu
amgylchedd
cadarnhaol i
blant y
Lluoedd Arfog
rannu eu
profiadau

CATEGORÏAU
GWOBRAU

- Efydd
- Arian
- Aur

3. Annog
ysgolion i
ymgysylltu
fwy â’u
cymuned y
Lluoedd Arfog

Bydd y Swyddogion Cyswllt
Ysgolion Rhanbarthol yn
gweithio’n agos gyda phob ysgol
i’w cefnogi i gyflawni eu statws,
trwy gwblhau
gweithgareddau/camau gweithredu
ar rhestr wirio Ysgol SSCE Cymru.
Ewch i
www.sscecymru.co.uk i gael
rhagor o wybodaeth

THEMÂU MEINI PRAWF
NODI
Plant y Lluoedd
Arfog ac aelod
allweddol o
staff

DEALL
Plant y Lluoedd
Arfog a’u
hanghenion
unigol

YMGYSYLLTU
Â SSCE Cymru
a chymuned y
Lluoedd Arfog
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Llysgennad Plant y Lluoedd Arfog
PWY?

Unrhyw blentyn neu
unigolyn ifanc sydd;
1. â chysylltiad â’r
Lluoedd Arfog ac
2. sydd ar hyn o bryd
mewn addysg yng
Nghymru.

NODAU

Rhannu profiadau

BUDDION

GWEITHGAREDDAU

Gwneud ffrindiau

Cynrychioli Plant y
Lluoedd Arfog

Rhannu’r profiadau o
fod yn blentyn y
Lluoedd Arfog

Ymrwymo gydag
Rhwydwaith SSCE
Cymru

Cael effaith ar y
broses gwneud
penderfyniadau

Ewch i www.SSCECymru.co.uk
i gael mwy o wybodaeth

Dathlu Diwrnod y
Lluoedd Arfog
Gwneud adnoddau a
ffilmiau SSCE Cymru

Mynychu cyfarfodydd
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Am ragor o wybodaeth am raglen SSCE Cymru ewch i
www.SSCECymru.co.uk a dilyn @SSCECymru ar
Twitter.

Mae croeso i chi ddosbarthu newyddlen SSCE Cymru i’ch
rhwydwaith a’ch cysylltiadau eich hun. Gall unrhyw un sydd
am ymuno â Rhwydwaith SSCE Cymru gofrestru yma.
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Hyfforddiant DPP

Gweithdy ar-lein Little Troopers
Dydd Mercher 10 Tachwedd
10:00-12:00

Cyflwynir gan y tîm SSCE Cymru,
mae sesiynau DPP bellach wedi eu
trefnu ar gyfer wythnos olaf bob mis.
Ewch i wefan SSCE
Cymru i gael mwy o
wybodaeth ac i gadw lle.

Bydd y gweithdy ar-lein rhad ac am ddim yn dod â Phlant y Lluoedd Arfog
sydd mewn sefyllfa debyg at ei gilydd i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd
unigryw maen nhw’n eu profi fel aelodau o gymuned Lluoedd Arfog
Prydain, a dathlu beth mae’n ei olygu i fod yn ‘Little Trooper’. Mae’r
sesiwn wedi’i recordio o flaen llaw fel digwyddiad ‘byw’, a chaiff ei darparu
gan dîm profiadol o hwyluswyr yn defnyddio adnoddau ysgol gynradd
Little Troopers sy’n cynnwys adrodd straeon, symudiad, trafodaethau
grŵp a chwarae rôl.
Gwelwch wefan SSCE Cymru am fwy o
wybodaeth ac I gadw lle.

Dydd y Cofio
Dydd Iau 11 Tachwedd
Mae Dydd y Cofio yn gyfle i ni gofio am y rheiny a wasanaethodd i amddiffyn ein
rhyddid democrataidd a’n ffyrdd o fyw. Daw pawb o bob ffydd, diwylliant a chefndir
ynghyd i gofio gwasanaeth ac aberth cymuned Lluoedd Arfog Prydain a’r Gymanwlad.
Ewch i wefan yr RBL am fwy o wybodaeth a manylion ynglŷn â chymryd rhan.
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Cynhadledd Flynyddol
SCiP Alliance 2021

Cynhadledd Pecyn Cymorth
Thriving Lives SCiP Alliance

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 09:00-16:30
The Studio, Birmingham
Cysylltu gweithwyr proffesiynol gyda’i gilydd a
darparu tystiolaeth i gefnogi taith plant y
Lluoedd Arfog i ffyniant.

7 ac 14 Rhagfyr, 15:30-17:30
Cynhadledd ddeuddydd a fydd yn lansio pecyn cymorth Thriving Lives
yng Nghymru. Cyfle datblygu proffesiynol sy’n ceisio grymuso ysgolion i
ddatblygu a myfyrio ar eu cymorth i blant y Lluoedd Arfog. Yn cynnwys
cyflwyniadau, gweithgareddau, mewnbwn gan plant y Lluoedd Arfog a
thrafod cyfleoedd.
. SSCE Cymru am fwy o
Gwelwch wefan

Gwelwch wefan SCiP Alliance
am fwy o wybodaeth ac i gadw
lle.

wybodaeth ac i gadw lle.

Mae gwefan SSCE Cymru yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau ar gyfer plant a
theuluoedd y Lluoedd Arfog, ysgolion/addysgwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
Cliciwch yma i weld manylion y digwyddiadau.
I rannu manylion digwyddiadau sy’n berthnasol i gymuned y
Lluoedd Arfog, cysylltwch âSSCECymru@wlga.gov.uk.
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Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru 2022
YMGYSYLLTU Â’R
LLUOEDD ARFOG

CYMORTH LLES

LLAIS PLANT Y
LLUOEDD ARFOG

CYMORTH I
DEULUOEDD

Dydd Mercher
12 Ionawr
14:00-16:30

Dydd Mercher
6 Ebrill
14:00-17:00

Dydd Mercher
6 Gorffennaf
14:00-16:30

Dydd Mercher
12 Hydref
14:00-16:30

AMCANION
- Rhannu gwybodaeth gydag ysgolion am sefydliadau
perthnasol a chymorth
- Rhannu enghreifftiau o arfer da
- Darparu gwybodaeth am gyfleoedd ariannol ar gyfer
ysgolion ac awdurdodau lleol

CYNULLEIDFA
1. Staff ysgol
2. Aelodau rhwydwaith SSCE Cymru
3. Teuluoedd y Lluoedd Arfog
Gwelwch wefan SSCE Cymru am fwy o
wybodaeth ac i gadw lle.
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF
AM RWYDWAITH SSCE CYMRU
SEFYDLIADAU ADDYSG
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Deunyddiau dysgu Dydd y Cofio
Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi lansio
adnoddau addysg Dydd y Cofio.
Eleni rydym yn dathlu can mlynedd ers sefydlu’r RBL a Dydd
y Cofio, ac mae’r adnoddau hyn yn cynnwys dulliau,
gweithgareddau ac ysgogiadau i helpu plant archwilio pwy,
sut a pham rydym ni’n cofio. Drwy edrych ar enghreifftiau o
Brydain a’r Gymanwlad, mae’r adnoddau yn archwilio sut
mae Dydd y Cofio wedi esblygu, ac yn parhau i esblygu, ac
yn trafod sut y gall Dydd y Cofio edrych yn y dyfodol.
Wedi’u creu mewn partneriaeth â’r National Literary Trust,
mae’r adnoddau yn amrywio o wasanaethau a chlybiau
llyfrau i brosiectau ysgol gyfan. Mae’r cynnig yn darparu ar
gyfer plant Cyfnodau Allweddol 1-5 (4-19 oed), a dyma’r tro
cyntaf i ni ymestyn ein cynnig i gyfnod allweddol 5. Mae’r holl
adnoddau hyn wedi’u dylunio i gael eu defnyddio yn yr ysgol
a gartref. Mae’r adnoddau yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho
ac ar gael yn: https://www.britishlegion.org.uk/getinvolved/remembrance/teaching-remembrance. Mae’r
adnoddau ar gael yn Gymraeg.
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF
AM RWYDWAITH SSCE CYMRU
SEFYDLIADAU’R LLUOEDD ARFOG
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Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin
Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin (AFF) yw’r llais annibynnol dros deuluoedd y
Fyddin o amgylch y byd, gan ddarparu cysylltiadau hanfodol rhwng Teuluoedd, y
Fyddin, y llywodraeth a phobl eraill sy’n gwneud penderfyniadau. Rydym yn
gweithio’n galed ar ran teuluoedd i gyflawni newid cadarnhaol a chynnig cyngor
cyfrinachol am bob agwedd ar fywyd y Fyddin.
Cysylltwch â’ch Arweinydd Rhanbarthol AFF lleol (Sadie Baldwin). Cofrestrwch i
gael ein e-newyddion. Ewch i’n gwefan aff.org.uk a dewch o hyd i ni ar Facebook,
Twitter, LinkedIn ac Instagram.
Mae ein cylchgrawn, Army&You, yn cynnwys newyddion, erthyglau nodwedd,
cyfweliadau, adolygiadau a llawer mwy, a chaiff ei ddosbarthu bedair gwaith y
flwyddyn i deuluoedd y Fyddin yn y DU a thramor.
Yn rhifyn yr hydref, rydym yn amlygu’r gefnogaeth wych sydd ar gael i blant yn eu
harddegau a phobl ifanc sydd â rhiant yn y Lluoedd Arfog. Rhowch gynnig ar
gystadlaethau gwych yr hydref, gan gynnwys cyfle i fynd â’ch ffrindiau ar gwch cul,
a gwyliwch am erthygl nodwedd am SSCE Cymru ar dudalen 24. Ewch i
armyandyou.co.uk neu dewch o hyd iddo ar y cyfryngau cymdeithasol.
Mae Forces Families Jobs, cynnyrch AFF, yn blatfform swyddi tri gwasanaeth, sy’n
cysylltu gwŷr a gwragedd, partneriaid ac aelodau teulu personél milwrol presennol y
DU gyda chyflogwyr a sefydliadau hyfforddiant sy’n gyfeillgar i’r Lluoedd Arfog.
Ewch i forcesfamiliesjobs.co.uk
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Straeon go iawn
Mae teuluoedd RAF Families Federation wedi cyfrannu at yr albwm straeon go iawn hwn a
gynhyrchwyd gan Kings Centre for Military Health Research, i fyfyrio ar beth mae bywyd yn y fyddin yn
ei olygu iddyn nhw. Diolch i bawb a gyfrannodd, maen nhw’n gobeithio gwneud prosiect tebyg y
flwyddyn nesaf, felly cadwch olwg os hoffech gymryd rhan yn y dyfodol... Rhagor o wybodaeth

Grantiau addysg
Trwy’r Lleng Brydeinig Frenhinol, mae dau gynllun grant addysg ar gael ar hyn o bryd yn yr Adran i Ferched.
Y Cynllun Lles Plant
Mae’n cynnig grantiau o hyd at uchafswm o £500 fesul aelwyd, ac mae ar gyfer plant sydd angen eitemau hanfodol – â’r
nod o gefnogi teuluoedd a rhieni sengl sy’n dioddef caledi ariannol neu sydd mewn cyfnod o angen.
Cynllun Gwobrau’r Llywydd
Mae’n cynnig dwy fwrsariaeth addysgol ar wahân ar gyfer buddiolwyr cymwys:
1. Y Grant Addysgol – ei nod yw cynorthwyo â chostau untro sy’n gysylltiedig ag Addysg ar gyfer personél gwasanaeth
presennol a blaenorol, eu gwŷr a gwragedd/partneriaid a dibynyddion (plant dan 18 oed neu sydd mewn addysg llawn
amser, neu sy’n feddygol ddibynnol). I weld enghreifftiau o feysydd sy’n dod o fewn y math hwn o grant, ewch i wefan y
Lleng Brydeinig Frenhinol, sy’n rhestru eitemau blaenorol mae’r Pwyllgor wedi’u dyfarnu o’r blaen.
2. Grantiau Ysgoloriaeth Llety – eu nod yw cynorthwyo â gradd gyntaf unigolyn yn unig, a dylid eu defnyddio i gyfrannu at
gostau llety tra bydd yr unigolyn yn y Brifysgol. Gall dibynyddion personél gwasanaeth presennol a blaenorol sy’n 21 oed
neu iau (ar gyfer ceisiadau dechreuol) wneud cais.
Mae gwybodaeth lawn am y grantiau a’r broses ymgeisio i’w gweld ar RBL – Women’s Section grants.
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CEAS
Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Addysg Plant (CEAS) yn rhan o Defence Children Services (DCS) yn y
Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD). Rydym yn sefydliad tri gwasanaeth sy’n darparu cymorth i deuluoedd
Gwasanaeth a theuluoedd sifil cymwys y Weinyddiaeth Amddiffyn gydag amrywiaeth eang o faterion
addysgol, gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•

Hawliau a chyfrifoldebau rhieni
Hawliau a chyfrifoldebau plant/pobl ifanc
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Derbyniadau ysgol ac apeliadau
Addysg dramor mewn ardaloedd heb ysgolion y Weinyddiaeth Amddiffyn a dulliau cefnogi
Cadw Llety Teuluoedd y Lluoedd Arfog at ddibenion addysgol
Lwfans Parhad Addysg (CEA) a'r Ychwanegiad Anghenion Addysgol Arbennig (SENA).

Mae’r cymorth a gynigir gan CEAS yn bwrpasol, a’r holl gyngor yn canolbwyntio ar y plentyn a beth
sydd orau er lles yr unigolyn.
Mae rhagor o wybodaeth am CEAS a’r cymorth y gallwn ei gynnig i’r gweld ar ein gwefan https://www.gov.uk/government/groups/the-childrens-education-advisory-service-ceas
Os hoffech siarad ag aelod o’r tîm am eich amgylchiadau unigol, anfonwch e-bost atom at RC-DCSHQ-CEAS@mod.gov.uk
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SQUAD
Mae elusen filwrol plant, Little Troopers, wedi lansio
podlediad newydd sbon ar gyfer pobl ifanc milwrol o’r enw
SQUAD.
Cyflwynir y podlediad gan y darlledwr teledu a radio a’r
llysgennad iechyd meddwl, Katie Thistleton a seren rygbi
Leicester Tigers, Thom Smith – sydd â Thad sy’n dal i
wasanaethu yn yr Awyrlu Brenhinol – dyma’r podlediad
wythnosol wyth pennod cyntaf o’i fath sy’n rhoi llais i bobl
ifanc milwrol i rannu eu straeon am fywyd yn y Lluoedd
Arfog.
Bydd y gwrandawyr yn clywed gan 15 o bobl ifanc milwrol ar
hyd y gyfres wrth iddynt sgwrsio am eu profiadau personol o
fod yn blant y Lluoedd Arfog a’u barn am rai o’r heriau
unigryw mae plant y Lluoedd Arfog yn ei wynebu gan
gynnwys bod ar leoliad a gwahanu, yr ysgol, symud cartref,
bod â rhiant yn y Lluoedd Arfog a ffurfio cyfeillgarwch.
Mae bob pennod yn ugain munud o hyd, gan roi cyfle i
ysgolion wrando ar y podlediad a’i ddefnyddio i ysgogi
sgyrsiau pellach a thrafodaeth yn y dosbarth.
Gallwch ddilyn a thanysgrifio i SQUAD ar unrhyw gyfrwng yr
ydych yn gwrando ar eich podlediadau.

Clwb ‘Forces Life’
Mae dod a disgyblion y Lluoedd Arfog ynghyd yn rheolaidd yn
ffordd wych o gynnig cymorth bugeiliol yn yr ysgol gan ddarparu
gofod diogel i blant rannu eu profiadau a thrafod unrhyw faterion
maent yn ei wynebu.
I helpu ysgolion i wneud hyn, mae gan y ‘Little Troopers’ becyn
‘Forces Life Club’ am ddim ar gael ar y wefan. Mae’r pecyn yn
cynnwys popeth mae ysgolion ei angen i sefydlu a darparu clwb
cymorth fugeiliol ar-lein neu yn bersonol ar gyfer plant y Lluoedd
Arfog sy’n 11-18 oed.
Gall y clwb gael ei redeg ym mha bynnag ffordd y mae ysgolion
unigol yn ei weld orau, un ai drwy sesiynau wythnosol, clwb ar ôl
ysgol neu ddigwyddiad bob tymor, ac anogir ysgolion i roi
perchnogaeth i’r plant dros y Clwb fel y gallent ymarfer eu sgiliau
arweinyddiaeth eu hunain. Gall blant ddewis sesiynau gwahanol i
ddelio â’r heriau presennol maent yn ei wynebu, megis mynd ar
leoliad, gwahanu neu symud yn rheolaidd. I gael rhagor o
wybodaeth, ewch i wefan Little Troopers.
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Never Such Innocence
Mae Never Such Innocence yn falch o gyhoeddi lansiad ein Cystadleuaeth Ryngwladol 2021/22 - Life
After Conflict. Rydym yn gwahodd pobl ifanc, 9-18 oed, i leisio eu meddyliau drwy farddoniaeth, celf,
araith a chaneuon. Gellir trefnu gweithdai (ar-lein neu’n bersonol) am ddim ar gyfer ysgolion.
Anfonwch e-bost at enquiries@neversuchinnocence.com i gofrestru ar gyfer eich gweithdy am ddim!
Gall ysgolion hefyd ddymuno cymryd rhan yn ein Prosiect Llais Plant y Lluoedd Arfog, sy’n gwahodd
plant gyda rhieni yn y Lluoedd Arfog i adlewyrchu ar eu bywyd. Dros yr haf, gwahoddodd NSI 21 o
blant y Lluoedd Arfog i Lundain i recordio ‘Welcome Home’ yn Stiwdio Abbey Road – i adeiladu
cysylltiadau cryf rhwng plant y Lluoedd Arfog ar draws y DU.
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF
AM RWYDWAITH SSCE CYMRU
AWDURDODAU LLEOL
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Diwrnod Ffitrwydd y Lluoedd Arfog
Ymunodd plant y Lluoedd Arfog o Sir Benfro gyda Forces Fitness ac SSCE Cymru ar gyfer diwrnod gwych o
weithgareddau hwyliog i wella eu hiechyd, lles a chadernid!
Cynhaliwyd y digwyddiad yn Scolton Manor gyda myfyrwyr o Doc Penfro, St Francis, Johnston, Ysgol Gynradd Dinbychy-Pysgod, Fenton, Spittal ac Ysgol Gynradd Prendergast yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwych.
“Roedd yn wych gweld ein plant yn yr awyr agored yn cael hwyl gyda chymaint o wynebau hapus. Cefnogwyd y
digwyddiad gan y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol; 160 Brigâd (Cymreig), Elusen y Milwyr ABF a SSCE Cymru.”

“Roeddem yn falch fod Forces Fitness wedi ymweld â Sir Benfro, i ddarparu digwyddiad llawn gweithgareddau. Cafodd
pawb ynghlwm amser gwych, yn llawn hwyl a chwerthin!”
“Diolch yn fawr iawn i Sean a Kieran o Forces Fitness am ddod a chymaint o frwdfrydedd ac egni positif i’r diwrnod,
ynghyd â’r milwyr.”
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF
AM RWYDWAITH SSCE CYMRU
YSGOLION
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Celf Tir Coed
Aeth y Gwasanaeth Lles y Fyddin â grŵp o bobl ifanc o Hwlffordd i safle Tir Coed yn Ne Scolton. Fe
wnaethom ni oll gymryd rhan mewn sesiynau blasu bychain mewn sgiliau’r goedwig yn yr awyr
agored. Fe wnaethom fwynhau cymryd rhan mewn cyfres o heriau a gemau tîm y coetir, fe wnaethom
adeiladu llochesi, dysgu sut i wneud tân, ac wrth gwrs, bwyta gormod o falws melys!
Fe wnaethom ni hefyd greu celf coetir gyda’r artist lleol Fran Evans, a ddilynodd y sesiwn yn ôl ar y
safle. Gan ddefnyddio coed fel ysbrydoliaeth, fe wnaethom addurno ein wal graffiti yn ein Canolfan
Gymunedol sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar.
Roedd yn wych gweld pobl ifanc yn yr awyr agored yn mwynhau eu hunain ar ôl 18 mis mor rhyfedd.
Fel y dywedodd Darcy, 11 oed: “Rwy’n caru’r lle yma, pryd alla i ddod yn ôl?”
Cafodd y prosiect ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog a
Llywodraeth Cymru gydag SSCE Cymru.

Fe wnaethom ni oll fwynhau gymaint a gobeithiwn weithio gyda Thir Coed eto yn y dyfodol.
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF
AM RWYDWAITH SSCE CYMRU
AELODAU ERAILL O'R RHWYDWAITH
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Comisiynydd Plant Cymru: Cynllun
Llysgenhadon
Rydym yn ail-lansio ein cynllun Llysgenhadon am ddim ar gyfer ysgolion ar gyfer y
flwyddyn academaidd 2021-22 Mae’r cynllun yn gyfle i ddisgyblion ddysgu am yr
CCUHP, gwaith Comisiynydd Plant Cymru a chymryd rhan mewn cenadaethau neu
dasgau tymhorol.
Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau ar-lein ar gyfer ein hysgolion Llysgennad yn
ystod mis Hydref. Yma, byddent yn gallu cwrdd â Sally Holland ar-lein (Comisiynydd
Plant Cymru presennol), cwrdd ag ysgolion Llysgennad eraill a thrafod y thema ar gyfer
cenhadaeth y tymor – lles mewn ysgolion.
Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.complantcymru.org.uk/ein-cynlluniau/
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Y Weinyddiaeth
Amddiffyn - Cronfa
Cefnogi Addysg

Ar gael ar hyd a lled y DU i
gynorthwyo ysgolion ac awdurdodau
lleol i oresgyn yr heriau a wynebir o
ganlyniad i effaith sylweddol ffordd o
fyw'r Lluoedd Arfog.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar
gyfer 2021/22 yw 30 Medi.

Ymddiriedolaeth Cronfa
Cyfamod y Lluoedd Arfog:
Forces for Change
Mae grantiau o hyd at £10,000
ar gael i gefnogi prosiectau ar
draws y DU sydd un ai yn helpu
i integreiddio cymunedau’r
Lluoedd Arfog a chymunedau
sifil ar hyd a lled y DU a/neu
ddarparu gwasanaethau lleol
gwerthfawr i gymuned y
Lluoedd Arfog.
Dyddiad cau'r ceisiadau ar
gyfer 2021 yw 19 Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth ar y ffynonellau cyllid hyn, ewch i wefan SSCE Cymru
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Cymorth cyllido SSCE Cymru
Gweminar Cyllido
Cynhaliwyd y gweminar SSCE Cymru gyntaf un
gan y tîm SSCE Cymru ym Mehefin 2021.
Roedd y gweminar yn rhoi cyfle i ysgolion yng
Nghymru glywed gan ystod o ffynonellau cyllido
sydd ar gael i gefnogi plant y Lluoedd Arfog
mewn addysg, yn ogystal ag esiamplau o
arferion da o ysgolion gyda phlant y Lluoedd
Arfog sydd wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael,
ac yn dilyn y cyflwyniadau cafodd y mynychwyr
gyfle i ofyn cwestiynau i’r panel holi ac ateb.
Mae recordiad o’r holl gyflwyniadau a’r sesiwn
holi ac ateb ar gael i’w gwylio ar wefan SSCE
Cymru

Plant y
Lluoedd Arfog
– canllawiau
cyllido ar gyfer
ysgolion yng
Nghymru
Cysylltwch
â RSLOs i
gael
cymorth a
chyngor.
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Crynodeb adnoddau SSCE Cymru
Canllaw i
Deuluoedd y
Lluoedd
Arfog

Pecyn
Adnoddau
Ysgol

Canllawiau
Cyllido

Adroddiad
ADY plant y
Lluoedd
Arfog

Adnoddau

Cyfeiriadur
Cefnogaeth

Adroddiad
Arolwg
Ysgolion

Esiamplau o
Arferion Da

Adroddiad
Gwrando ar
Blant Milwyr

Ffilmiau
Dysgu
Cymraeg

Ffilmiau
profiadau
plant y
Lluoedd
Arfog

Newyddlenni

Adroddiad
Arolwg
Rhieni/Gofal
wyr

www.SSCE
Cymru.co.uk
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Cylchgronau’r Ffederasiwn Teuluoedd
Homeport

Army & You

Ar gael yma.

Ar gael yma.
Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE
Cymru ar tud15, 16, 19 a 24.

Envoy

Ar gael yma.
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Llywodraeth Cymru
Cyfamod y Lluoedd
Arfog:
Adroddiad blynyddol 2020
Beth mae Llywodraeth Cymru
wedi ei wneud yn ystod 2020 i
sicrhau triniaeth deg ar gyfer
aelodau o’r Lluoedd Arfog, cynfilwyr a’u teuluoedd.

Ar gael yma.

Croeso i Gymru
Cefnogi a buddsoddi yn ein
Cymunedau Lluoedd Arfog yng
Nghymru
Canllawiau ar gyfer personél
sy’n gwasanaethu a’u
teuluoedd ar gyfer cymorth, gan
gynnwys iechyd, addysg a
chyflogaeth.

Ar gaelyma.
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ASTUDIAETHAU ACHOS
Mae gan SSCE Cymru gyfres o
astudiaethau achos ar y wefan, sy'n
rhannu enghreifftiau o arfer da mewn
ysgolion ac awdurdodau lleol ledled
Cymru.

I ddweud wrthym am y gwaith rydych
yn ei wneud a sut mae hynny wedi
bod o fudd i blant y Lluoedd Arfog
neu gymuned yr ysgol, cysylltwch â
SSCECymru@wlga.gov.uk
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Bydd Newyddlen nesaf SSCE Cymru yn cael ei dosbarthu yn Hydraf 2021.
Os hoffech gyfrannu cynnwys i’r rhifyn nesaf, anfonwch y deunydd i
SSCECymru@wlga.gov.uk erbyn 26 Tachwedd.

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru
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