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Gweithio gyda sefydliadau i roi tystiolaeth ac effaith polisi sy'n berthnasol i gefnogi 

plant mewn addysg.

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.

Cydgysylltu gwaith ymchwil a chasglu tystiolaeth o brofiadau plant y Lluoedd Arfog ym 

maes addysg i sicrhau bod dealltwriaeth dda o'u hanghenion.

Gwybodaeth a thystiolaeth

Gweithgareddau ac adnoddau

Polisi a Systemau Ategol

Cenhadaeth SSCE Cymru
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DIWEDDARIADAU 

SSCE CYMRU
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Mis y Plentyn Milwrol
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Mae Gwefan SSCE Cymru yn cynnwys 

gwybodaeth ac adnoddau ynglŷn â sut y gall 

ysgolion a theuluoedd gwasanaeth gymryd rhan 

i ddathlu Mis y Plentyn Milwrol. 

I gael gwybodaeth, cyngor, 

manylion cyswllt neu 

gefnogaeth gydag unrhyw 

syniadau, cysylltwch â’r 

Swyddog Cyswllt Ysgolion 

Rhanbarthol i Blant y 

Lluoedd Arfog 

yn eich ardal.

i

Mae mis Ebrill wedi’i ddynodi yn Fis y Plentyn Milwrol, sydd 

yn tynnu sylw at rôl bwysig y mae Plant y Lluoedd Arfog yn ei 

chwarae yng nghymuned y Lluoedd Arfog.  Mae’n gyfle i 

gefnogi teuluoedd y Lluoedd Arfog a’u plant oherwydd yr 

aberth maen nhw’n ei wneud bob dydd a’r heriau maen nhw’n 

eu goresgyn.

Hoffai SSCE Cymru annog lleoliadau addysg i gynnal 

gweithgareddau yn ystod y mis hwn, i ddeall, codi 

ymwybyddiaeth a dathlu profiadau unigryw’r criw yma o blant 

a phobl ifanc, a dod yn amgylchedd sy’n derbyn y Lluoedd 

Arfog yn gyfeillgar.

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

http://www.sscecymru.co.uk/
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Cysylltwch â: 

Joanna.wolfe@wlga.gov.uk

Wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd 

Arfog, mae’r CLlLC wedi penodi Joanna Wolfe yn 

Swyddog Arweiniol Cyfranogi SSCE Cymru yn 

ddiweddar.

Fe fydd Jo yn arwain y gwaith wrth ddatblygu cynllun 

llysgennad Plant y Lluoedd Arfog SSCE Cymru, 

ynghyd â gweithgareddau eraill sy’n ymwneud â 

gwrando, ac ymateb i blant y lluoedd arfog, a ddathlu 

eu profiadau. 

Swyddog Arweiniol Cyfranogi SSCE Cymru

“Rydw i’n edrych 
ymlaen at annog 

ymgysylltu gyda phlant 
y lluoedd arfog yng 
Nghymru. Dylai pob 

plentyn y lluoedd arfog 
deimlo eu bod yn cael 
eu gwerthfawrogi, eu 

dathlu a’u croesawu lle 
bynnag maent.”
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“Mae’r nifer cynyddol o 

blant y lluoedd arfog sydd 

wedi'u nodi yn brawf o 

waith gwych y Swyddogion 

Cyswllt Ysgolion 

Rhanbarthol. Mae mwy o 

ysgolion bellach yn 

ymwybodol blant y lluoedd 

arfog ac mae ganddynt 

well dealltwriaeth o sut i’w 

cefnogi nhw.”

SSCE Cymru

Rheolwr Rhaglen

Data Plant y Lluoedd Arfog 

Mae crynodeb llawn o’r data, 

gan gynnwys map newydd 

nawr ar gael ar wefan SSCE 

Cymru. 
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Mae tîm SSCE Cymru wedi bod yn gweithio 

gydag awdurdodau lleol ac ysgolion yng Nghymru i 

ddiweddaru’r data sydd gennym am Blant y Lluoedd Arfog.

Yn y gweithgaredd diweddar, canfuwyd cyfanswm o 2603 o 

Blant y Lluoedd Arfog mewn 572 o ysgolion. 

O’i gymharu â mis Mawrth 2021, mae’r ffigurau yma wedi 

cynyddu o 546 o blant y Lluoedd Arfog mewn 78 o ysgolion. 

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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Statws Ysgolion sy’n Gyfeillgar i’r Lluoedd Arfog

NODI

Plant y Lluoedd 

Arfog ac aelod 

allweddol o 

staff

1. Cynnwys 

arfer da ar 

gyfer cefnogi 

plant y 

Lluoedd 

Arfog

2. Creu 

amgylchedd 

cadarnhaol i 

blant y 

Lluoedd 

Arfog rannu 

eu profiadau

3. Annog 

ysgolion i 

ymgysylltu 

fwy â’u 

cymuned y 

Lluoedd Arfog

AMCANION

YMGYSYLLTU

Â SSCE Cymru 

a chymuned y 

Lluoedd Arfog

DEALL

Plant y Lluoedd 

Arfog a’u 

hanghenion 

unigol

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
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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.

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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DIGWYDDIADAU 

I DDOD

DIGWYDDIADAU I DDOD

10

http://www.sscecymru.co.uk/


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.

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.

DIGWYDDIADAU I DDOD
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Hyfforddiant DPP
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Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru 2022

CYMORTH LLES
LLAIS PLANT Y 

LLUOEDD ARFOG

CYMORTH I 

DEULUOEDD

Dydd Mercher

6 Ebrill

14:00-17:00

Dydd Mercher

6 Gorffennaf 

14:00-16:30

Dydd Mercher

12 Hydref

14:00-16:30

1. Staff ysgol

2. Aelodau rhwydwaith SSCE Cymru

3. Teuluoedd y Lluoedd Arfog

- 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

AMCANION CYNULLEIDFA

Gwelwch wefan SSCE Cymru am 

fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

DIGWYDDIADAU I DDOD
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1. Cefnogaeth RSLO

- Rheoli achosion

- DPP

2.  Gweithdai/cyflwyniadau aelodau’r rhwydwaith: 

- Little Troopers: Cwrs lles

- Forces Fitness: Rhaglen iechyd, lles a gwytnwch

- Gweithdy gorbryder (cwrs Gogledd Swydd Efrog)

- BLESMA - Gwneud Cenhedlaeth R

- Relate Cymru

3.  Enghreifftiau o arferion da  

- Cyngor Sir Penfro: Prosiect Forces Fitness

4.  Cyfleoedd cyllid 

- Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog

5.  Panel Holi ac Ateb 

Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru: 

YMGYSYLLTU Â’R LLUOEDD ARFOG

Dydd Mercher

6 Ebrill

14:00-17:00

RHAGLEN
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Gwelwch wefan SSCE 

Cymru am fwy o wybodaeth 

ac i gadw lle.

DIGWYDDIADAU I DDOD

http://www.sscecymru.co.uk/
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU ADDYSG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Yr hyn sydd angen i rieni/gofalwyr, plant a phobl ifanc ei wybod!

Mae Deddf a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg yn cydnabod anghenion penodol cymuned y Lluoedd Arfog ac 

mae angen i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ystyried yr anghenion hynny wrth ddarparu neu gynllunio darpariaeth ddysgu ychwanegol

ar gyfer plant a phobl ifanc y Lluoedd Arfog sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (gweler Pennod 18 y Cod am ganllawiau pellach am

blant a phobl ifanc fel hyn). 

Mae’r Cod yn cydnabod y gall plant a phobl ifanc y Lluoedd Arfog wynebu anawsterau sy’n unigryw i natur gwaith eu rhiant.

Gall yr anghenion hynny ddeillio o: 

• Symud tŷ oherwydd gwaith y Lluoedd Arfog - gall Aelodau’r Lluoedd symud tŷ yn amlach na gweddill y boblogaeth ac, weithiau, ar fyr 

rybudd. Mae angen rheoli symudiadau o’r fath yn dda er mwyn sicrhau nad oes oedi wrth nodi a diwallu anghenion plant y Lluoedd Arfog 

sydd ag ADY; 

• os bydd rhiant i blentyn neu berson ifanc sydd yn y Lluoedd Arfog yn cael ei anfon i weithio mewn mannau gweithredol, gallai’r plentyn 

neu’r person ifanc hwnnw brofi gorbryder, dirywiad yn eu perfformiad yn yr ysgol a/neu anawsterau emosiynol, a allai gyfrannu tuag at 

eu ADY neu eu gwneud yn waeth.   

• Gall plant a phobl ifanc hefyd ddioddef yn yr un modd os bydd eu brawd neu chwaer yn cael eu galw ymaith i weithio. 

Mae’r Cod ADY (Mawrth 2021) yn mynegi’n glir bod rhaid i ysgol a gynhelir, Sefydliad Addysg Bellach (SAB/Coleg) neu awdurdod lleol, pan 

fo angen iddyn nhw benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc unrhyw anghenion dysgu ychwanegol, ac wrth baratoi ac adolygu CDU 

ar gyfer plentyn neu berson ifanc y Lluoedd Arfog, 

• ystyried unrhyw faterion perthnasol sy’n deillio o natur gwaith eu rhiant (e.e. effeithiau gorfod symud tŷ oherwydd y Lluoedd Arfog), 

• ystyried ceisio cyngor gan Wasanaeth Ymgynghorol Addysg Plant 

• defnyddio’r holl dystiolaeth berthnasol sydd ar gael am y plentyn neu’r person ifanc, yn cynnwys unrhyw gynlluniau addysgol neu 

ddogfennau eraill o’r gorffennol yn ymwneud ag anghenion y plentyn neu’r person ifanc, er enghraifft cynllun EHC (mewn perthynas â 

Lloegr), datganiad (mewn perthynas â Gogledd Iwerddon), Cynllun Cymorth Cydlynol (mewn perthynas â’r Alban) a Chynllun Datblygu 

Unigol (CDU) yng Nghymru o Fedi 21 a’r Asesiad o Anghenion Plant y Lluoedd Arfog a gwblheir gan Ysgolion y Weinyddiaeth Amddiffyn.  

Gweithredu Deddf  Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (2018)

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU’R LLUOEDD ARFOG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Rydym yn gwahodd plant y 

lluoedd arfog ar draws Cymru i 

leisio eu barn fel rhan o’n 

cystadleuaeth celf greadigol, 

mewn partneriaeth â’r 

Weinyddiaeth Amddiffyn. Gallwch 

anfon barddoniaeth, gwaith celf, 

areithiau a chaneuon am yr hyn 

mae bywyd yn y lluoedd arfog yn 

ei olygu i chi. Bydd y darnau 

buddugol yn cael eu harddangos 

ym Mhrif Adeilad y Weinyddiaeth 

Amddiffyn yn Llundain a bydd dwy 

ysgol yn derbyn pecyn gwobr 

arbennig am gymryd rhan. Ewch 

i’n gwefan i wybod 

mwy: https://www.neversuchinnoc

ence.com/month-of-the-military-

child

Cystadleuaeth Mis y Plentyn Milwrol
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Cysur llyfr i unigolion o bob oed

18

“Mae’r sticeri a thema’r dyddiadur 

yn berffaith.

Mae’n fy helpu i lonyddu yn 

ogystal â bod yn artistig, mae’n fy 

helpu i beidio â meddwl am yr hyn 

sy’n fy mhoeni, yn ogystal â bod 

yn rhywle y galla’ i ysgrifennu am 

fy nheimladau a’m poenau; un 

diwrnod roeddwn i’n teimlo wedi 

fy llethu ac roedd gallu gwneud 

llun yn y llyfr hwn yn gymorth 

mawr i mi.”

Person ifanc y Lluoedd Arfog, 

13 oed

Mae Reading Force yn rhoi llyfrau, llyfrau lloffion a dyddiaduron i blant o bob 

oed, o fabanod i oedolion ifanc, mewn teuluoedd sy’n gwasanaethu ar hyn o 

bryd a theuluoedd cyn-filwyr, er mwyn eu hannog i fwynhau rhannu straeon.

Beth bynnag fo’u hoedran, mae yna adnodd ar eu cyfer. Llyfr lloffion melyn 

heulog i rai bach rhwng 0 a 7 oed, llyfr lloffion gwyrdd i blant hŷn rhwng 8 ac 

11 oed a dyddiadur ar gyfer plant ysgol uwchradd. Gall ysgolion, lleoliadau 

cymunedol a sefydliadau lles archebu swp-gopïau o adnoddau i’w rhoi i 

deuluoedd. Gall teuluoedd hefyd ofyn amdanyn nhw’n uniongyrchol drwy 

wefan Reading Force, a byddan nhw’n cael eu postio i gartrefi’r teuluoedd 

gyda llyfr wedi’i ddewis yn bersonol.

Mae Reading Force yn annog teuluoedd i rannu llyfrau a sgwrsio amdanyn 

nhw, boed hynny gyda’i gilydd yn y cartref neu os bydd un o’u hanwyliaid 

oddi cartref, er mwyn bod yn agos at ei gilydd a theimlo cysylltiad. Mae’r llyfr 

lloffion yn weithgaredd hwyliog i’r teulu ac mae’r dyddiadur i blant hŷn yn 

rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi eu teimladau yn ogystal ag ysgrifennu adolygiad 

o lyfr hefyd.

Mae teuluoedd yn cael eu hannog i lenwi eu llyfrau lloffion gyda’u barn am 

lyfr a’u hanfon at Reading Force er mwyn cael tystysgrif a llyfr fel gwobr.

Gallwch gofrestru yn www.readingforce.org.uk

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 

http://www.sscecymru.co.uk/
http://www.readingforce.org.uk/


Mae elusen y Lluoedd Arfog, Help for Heroes, yn gofyn i blant ysgol Cymru ddylunio crys-t ar gyfer tîm o gyn-

filwyr wrth iddynt ddringo i’r copa uchaf yn Ne Cymru, Pen y Fan, yn ddiweddarach eleni. 

Y llynedd, bu i dîm o bump o gyn-filwyr a oedd yn cynrychioli Cymru ennill gemau’r gwanwyn rhithiol 

cenedlaethol yr Elusen.  Cafwyd cymaint o hwyl ac maent wedi aros mewn cysylltiad a phenderfynu yr hoffent 

gyflawni her arall eleni.  Bydd y grŵp yn awr yn dringo Pen y Fan ar 15 Mehefin, gyda James yn defnyddio 

cadair olwyn arbennig i fynd oddi ar y ffordd a gwahoddir plant o Gymru i ddylunio crys-t i’r tîm.

“Rydym wedi penderfynu agor y gystadleuaeth i blant SSCE, oherwydd Ebrill yw Mis Plant Milwrol. Yn bennaf, 

rydym eisiau i’r dyluniad buddugol gynnwys y gair -Ysbrydoli - a nodwedd neu nodweddion arbennig sy’n 

ymwneud â’r sialens : mai tîm o gyn-filwyr Help For Heroes ydynt; eu bod yn dringo Pen y Fan; eu bod yn dîm 

o Gymru; a’u bod yn gyfeillion gwych yn awr.

Bydd y dyluniad buddugol yn cael ei droi’n grys-t a bydd y tîm yn ei wisgo wrth wneud yr her a bydd y 

dylunydd yn derbyn crys-t gyda’u dyluniad eu hunain arno.  Os yw’n boblogaidd, efallai y gallwn ei gynhyrchu 

i’w werthu yn ein siop ar-lein.”

Nick Vanderpump, Arweinydd Chwaraeon, Gweithgarwch a Chymrodoriaeth Help for Heroes. 

Ni ddylai maint y ceisiadau fod yn llai na maint A4, dylid eu sganio a’u hanfon dros e-bost at 

SAF.Wales@helpforheroes.org.uk erbyn canol dydd ar 22 Ebrill, neu anfon y gwreiddiol at:  Op Ysbrydoli 

Competition, Help for Heroes, 14 Parkers Close, Downton Business Centre, Salisbury, Wilts SP5 3RB, erbyn 

yr un dyddiad. 
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Gwahoddiad i blant y lluoedd arfog lunio crys-t i gyn-filwyr
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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 cael ei ddosbarthu bedair gwaith y flwyddyn i 

deuluoedd y Fyddin yn y DU a thramor. Yn rhifyn y gwanwyn, rydym ni’n edrych ar 

ddyletswydd dramor ar ôl Brexit. Rhowch gynnig ar gystadleuaeth y gwanwyn i gael cyfle i 

ennill gwyliau mewn cerbyd teithio a chadwch lygad am SSCE Cymru yn ein darn am 

addysg ddatganoledig.  Ewch i armyandyou.co.uk neu dewch o hyd iddo ar gyfryngau 

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

Army Families Federation

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 

http://www.sscecymru.co.uk/
https://lp.constantcontactpages.com/su/En4uv1w/AFFeNews
https://aff.org.uk/
https://www.facebook.com/ArmyFamiliesFederation
https://twitter.com/The_AFF
https://www.linkedin.com/company/army-families-federation
https://www.instagram.com/armyfamiliesfederation/
https://armyandyou.co.uk/
https://www.forcesfamiliesjobs.co.uk/


Mae’n bleser gennym rannu newyddion am ein prosiect ‘Llyfrau i Bawb’ sy’n rhoi 

adnoddau llyfrau i rai sy’n gweithio yn y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol, a’u 

hanwyliaid, er mwyn eu helpu drwy’r heriau sy’n debygol o godi gyda’r ffordd hon o fyw. 

Gall teuluoedd wneud cais am un llyfr i bob aelod o’r teulu a gallwn hefyd ddarparu hyd at 

10 llyfr ar gyfer ysgolion lle bydd o leiaf un disgybl yn blentyn sy’n rhan o’r Llynges 

Frenhinol neu’r Môr-filwyr Brenhinol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth/i wneud 

cais. 
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http://www.sscecymru.co.uk/
https://nff.org.uk/books-for-all/


Homeport yw cylchgrawn Ffederasiwn Teuluoedd y 

Llynges a gyhoeddir bob chwarter ar gyfer 

teuluoedd y Llynges Frenhinol a’r Môr-Filwyr 

Brenhinol. Mae Homeport yn ymwneud â’r gwaith 

mae’r Ffederasiwn yn ei wneud i gefnogi teuluoedd 

y Llynges Frenhinol/Môr-filwyr Brenhinol, y 

gweithgareddau diweddaraf yng Ngwasanaeth y 

Llynges, cyngor a cholofnau a ysgrifennir ar gyfer 

teuluoedd sy’n gwasanaethu a llawer iawn mwy!

Yn rhifyn y Gwanwyn, cofiwch gadw llygad am 

erthygl am Fis y Plentyn Milwrol ym mis Ebrill a 

SSCE Cymru.

Gallwch weld y rhifyn hwn ar-lein neu gallwch 

gofrestru i gael copïau caled yn y dyfodol yn rhad 

ac am ddim yma.

Homeport
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https://nff.org.uk/homeport-magazine/


Mae Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd dros 

Gymru Gyfan nawr yn weithredol.

Mae’r Gymdeithas, sef elusen y Lluoedd Arfog, wedi bod yn darparu cefnogaeth gydol 

oes i’n Lluoedd a’u teuluoedd ers 1885. Y llynedd, fe wnaeth ein timau o wirfoddolwyr a’n 

gweithwyr helpu mwy na 85,000 o bobl mewn angen, o gyn-filwyr yn yr Ail Ryfel Byd i rai 

sydd wedi gwasanaethu mewn brwydrau mwy diweddar neu rai sy’n dal i wasanaethu ar 

hyn o bryd, a’u teuluoedd.

Mae’r Gymdeithas yn gwerthfawrogi bod yna berson y tu ôl i bob iwnifform. Ac rydym ni 

yma i’r person hwnnw - unrhyw dro y bydd arnyn nhw ein hangen, mewn unrhyw ffordd y 

bydd arnyn nhw ein hangen, cyn hired ag y bydd arnyn nhw ein hangen.

Mae Swyddfa Ranbarthol Cymru nawr yn gwbl weithredol. Gellir anfon unrhyw 

atgyfeiriadau achosion at gyfeiriad e-bost y swyddfa sef wales.region@ssafa.org.uk

neu drwy ffonio’r llinell ffôn ar 02922 941004. 

Byddwn ar agor rhwng 09:00 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Swyddfa Ranbarthol Cymdeithas y Milwyr, 

Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd
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Mae Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd, sef elusen y Lluoedd 

Arfog, wedi bod yn cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog am 130 mlynedd a mwy. Mae 

bywyd yn y Lluoedd Arfog yn llawn heriau, pan fydd anwyliaid yn cael eu hanfon i 

weithio dramor, neu pan fydd rhaid i deulu symud i leoliad newydd. A dyna lle gallwch 

chi helpu! A oes gennych chi ychydig o oriau sbâr i gefnogi tîm lleol o wirfoddolwyr 

sy’n estyn llaw i helpu teuluoedd milwrol?

Yn recriwtio nawr

Mae Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd yn chwilio am unigolion 

angerddol i ymuno â Thîm ein Cymuned sy’n Gwasanaethu yn Sain Tathan. I wybod 

sut gallwch chi wirfoddoli, a gwneud gwahaniaeth drwy gefnogi bywyd ar y safle 

milwrol, ewch i ssafa.org.uk/sct

Timau Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u 

Teuluoedd ar gyfer Cymunedau sy’n Gwasanaethu - yn 

cael eu rhedeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned
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Astudiaeth o Deuluoedd

Cyn-filwyr y DU
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

AWDURDODAU LLEOL

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Mae Cyngor Sir Powys yn edrych ymlaen at gydweithio gydag Undeb Rygbi Cymru i hyrwyddo

iechyd meddwl a lles. Mae Darren Carew, Rheolwr Cynhwysiant Cenedlaethol URC yn gyn-filwr

a bydd yn trafod ei gyfnod yn y fyddin a’i berthynas gydag iechyd meddwl ac yn cynnal sesiwn

rygbi gynhwysol gyda’r disgyblion.

Bydd ysgolion Powys hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau unigol, ac edrychwn

ymlaen at rannu’r rhain gyda’r rhwydwaith.

Dathlu Mis y Plentyn Milwrol

Rydym yn falch iawn o dderbyn cyllid gan raglen 

Forces for Change  Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd

Arfog ar gyfer 2022-23.  Bydd y cyllid yn cefnogi prosiect 

i hyrwyddo dwyieithrwydd gyda theuluoedd Nepalaidd yn ardal Aberhonddu.  Bydd y prosiect yn 

dechrau ym mis Ebrill 2022 ac yn cael ei gynnal am flwyddyn, bydd yn cefnogi cyflwyno 

teuluoedd, gweithdai a sesiynau galw heibio newydd, a chynnig adnoddau a gwybodaeth i rieni 

i’w helpu i ddeall pwysigrwydd dwyieithrwydd. 

Croesawu dwyieithrwydd gyda Theuluoedd Milwrol yn Aberhonddu 
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

YSGOLION

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Llongyfarchiadau i Ysgol Iau Mount Street ym Mhowys, sef yr ysgol

gyntaf yng Nghymru i dderbyn statws Efydd Ysgolion sy’n Cefnogi’r

Lluoedd Arfog Cymru.

Mount Street Junior School

NETWORK MEMBER UPDATES

“Mae’r statws Ysgolion sy’n 

Cefnogi’r Lluoedd Arfog 

Cymru’n nodi bod cefnogaeth, 

gofal ac arweiniad yr ysgol yn

arbennig o gryf ac yn gwella / 

cynnal iechyd meddwl 

a lles disgyblion. Mae’r statws 

yn cadarnhau bod ethos a 

gweledigaeth

yr ysgol yn cael eu cydnabod 

yn y gymuned.”

Pennaeth 

“Mae Mount Street yn ysgol 

hwyliog; mae’r athrawon yn 

deall ein bywydau ac yn 

gweithio’n

galed i’n gwneud ni’n 

hapus. Maent bob amser yn 

dangos diddordeb yn ein

bywyd teuluol. Byddaf yn 

colli Mount Street pan 

fyddaf yn symud.”

Plentyn y Lluoedd

Arfog
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“Fel rhiant i blentyn y 

lluoedd arfog, mae gweld 

ysgol gyda statws 

Ysgolion sy’n Cefnogi’r 

Lluoedd Arfog Cymru’n 

rhoi sicrwydd i ni bod y 

staff yn yr ysgol yn deall 

ac yn 

cydnabod ein plant a’n 

ffordd o fyw fel teulu 

Lluoedd Arfog.”

Rhiant

http://www.sscecymru.co.uk/


AELODAU ERAILL O'R RHWYDWAITH
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Mae’r Academi Gofalwyr Ifanc wedi’i lleoli yng Nghymru.  

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â lles, ac rydym yn croesawu bob gofalwr ifanc i 

ddod a chysylltu a rhannu eu caredigrwydd gyda gofalwyr eraill ar draws Cymru a thu 

hwnt! Mae gennym gyfleoedd gwych i ofalwyr ifanc gymryd rhan mewn 

gweithgareddau gwych.  Yn ddiweddar, cynhaliwyd cystadleuaeth greadigol gydag 

artistiaid ifanc o Goleg Menai ac rydym yn cynnal ein prosiect ‘Bwyd gan Arwyr’ ar hyn 

o bryd - ymunwch â ni i gael cyfle i gyhoeddi eich rysáit a bod yn rhan o’r tîm Bwyd.  

I ddarganfod mwy ac i ymuno â ni, dilynwch y ddolen isod! 

https://youngcarersacademy.org.uk/

Academi Gofalwyr Ifanc 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM AELODAU’R RHWYDWAITH
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Y DIWEDDARAF 

YN YMWNEUD Â 

CHYLLID
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Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog gyhoeddi 

tair rhaglen ariannu newydd a fydd yn agor yng Ngwanwyn a Haf 2022.  

Bydd y tair rhaglen yn canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth wedi’i thargedu ar 

gyfer cyn-filwyr, teuluoedd y Lluoedd Arfog a milwyr sy’n gwasanaethu ar hyn o 

bryd.

Mae hyn yn cynnwys y rhaglen Force for Change boblogaidd, a fydd yn ailagor 

yn Ebrill 2022; gan ganolbwyntio ar ariannu prosiectau lleol sy’n ymateb i 

anghenion cudd ac anghenion amlwg o fewn Cymunedau’r Lluoedd Arfog. Bydd 

ysgolion, lleoliadau addysg ac awdurdodau lleol yn gymwys i wneud cais am y 

rhaglen hon.

Rhaglen ‘Force for Change’
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http://www.sscecymru.co.uk/
https://covenantfund.org.uk/2022/03/21/new-funding-programmes-for-2022/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_24_2022_12_4)
https://covenantfund.us18.list-manage.com/track/click?u=8b87eadac7ed06ad49e48d7de&id=b7d1ddf2a7&e=60c42ea616


Plant y 

Lluoedd Arfog 

– canllawiau 

cyllido ar gyfer 

ysgolion yng 

Nghymru

Cysylltwch 

â RSLOs i 

gael 

cymorth a 

chyngor.

I gael rhagor o wybodaeth am ffrydiau ariannu sydd ar gael i 

gefnogi plant y Lluoedd Arfog, ewch i wefan SSCE Cymru.

Cymorth cyllido SSCE Cymru

Y DIWEDDARAF YN YMWNEUD Â CHYLLID
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ADNODDAU

ADNODDAU
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Gweithdy Little Troopers dros y we

Cefnogi plant pan fo gwrthdaro

Gweminar y rhwydwaith: Ymgysylltu â’r Lluoedd Arfog

Mae rhagor o 

wybodaeth ar gael yma.

ADNODDAU

Gwefan SSCE Cymru: tudalennau newydd

Mae rhagor o 

wybodaeth ar gael yma.

Mae rhagor o 

wybodaeth ar gael yma.

Recordiadau o weminar Rhwydwaith SSCE Cymru a gynhaliwyd ym mis Chwefror, gan 

ganolbwyntio ar sut y gall ysgolion a lleoliadau addysg ymgysylltu â’r Lluoedd Arfog.

Cyfeirio pobl at nifer o sefydliadau ac adnoddau i gefnogi ysgolion a lleoliadau addysg er 

mwyn helpu plant a phobl ifanc i ddeall gwrthdaro. Yn cynnwys deunyddiau am yr 

argyfwng yn Wcráin yn benodol.
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Adnoddau dwyieithog YN RHAD AC AM DDIM i ysgolion cynradd gynnal eu gweithdy Little 

Troopers eu hunain gyda phlant y Lluoedd Arfog. Yn creu cyfle ardderchog i ddod at ein 

gilydd dros y we. 

https://www.sscecymru.co.uk/events/littletroopersvirtualworkshop/default.htm
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/previoussscecymrunetworkwebinars/sscecymrunetworkwebinararmedforcesengagement/default.htm
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=4eb44835-9909-43dd-a991-98944e6f852b
https://www.sscecymru.co.uk/cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/supportingchildrenintimesofconflict/default.htm


Pecyn

Adnoddau

Ysgol
Adnoddau

Esiamplau o 

Arferion Da

Ffilmiau

Dysgu

Cymraeg

Ffilmiau

profiadau

plant y 

Lluoedd

Arfog

Crynodeb adnoddau SSCE Cymru

Cyfeiriadur

Cefnogaeth
Newyddlenni

Adroddiad

ADY plant y 

Lluoedd

Arfog

Adroddiad

Arolwg

Ysgolion

Canllawiau

Cyllido

Adroddiad

Arolwg

Rhieni/Gofal

wyr

Adroddiad

Gwrando ar

Blant Milwyr

Canllaw i 

Deuluoedd y 

Lluoedd

Arfog

www.SSCE

Cymru.co.uk 

ADNODDAU
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https://www.sscecymru.co.uk/servicechildren/servicechildrensexperiences/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/cyfeiriadurcefnogaeth/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/cylchlythyrausscecymru/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ymchwil/adroddiadarangheniondysguychwanegolplantaelodaurll/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE%20Cymru%20school%20survey%20(2019)%20findings%20(W).pdf
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE%20Cymru%20parent-carer%20survey%20(2020)%20findings%20(W).pdf
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE%20Cymru%20-%20Listening%20to%20our%20Service%20Children%20(2020)%20findings%20(W).pdf
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE%20Cymru%20Service%20Family%20Guide%20(W)-compressed.pdf
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/default.htm


Homeport EnvoyArmy & You

Ar gael yma.

Cylchgronau’r Ffederasiwn Teuluoedd

Ar gael yma.

Ar gael yma.Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE 

Cymru ar tud34-36.

ADNODDAU

Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE 

Cymru ar tud28.
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Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE 

Cymru ar tud20.

https://nff.org.uk/homeport-magazine/
http://www.sscecymru.co.uk/
https://issuu.com/armyandyoumag/docs/compiled?fr=sOGVkNjE4MzU5ODE
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=507d97b4-4022-42f2-8c55-d3fe463010c6


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

39

http://www.sscecymru.co.uk/
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Bydd Newyddlen nesaf SSCE Cymru yn cael ei dosbarthu yn Haf  2022. 

Os hoffech gyfrannu cynnwys i’r rhifyn nesaf, anfonwch y deunydd i 

SSCECymru@wlga.gov.uk erbyn 6 Mehefin 2022.

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru
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