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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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http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.wlga.wales/home


- Prosiect RSLO

- Llysgenhadon Plant y Lluoedd Arfog

- Canllaw newydd i Deuluoedd

- Gweminar cyllid.

- Hyfforddiant DPP

- Ysgol Haf Rithwir Prifysgol De Cymru.

ADDYSG      t13

- Cynghrair SCiP

- NACE

SEFYDLIADAU LlA t16

- Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru

- Llynges Brydeinig Frenhinol

- DCYP

- Ffederasiwn Teuluoedd Morol

- Ffederasiwn Teuluoedd Milwrol
- Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu Brenhinol

- Cymorth i Deuluoedd a Phobl y Llynges 

Frenhinol

- Reading Force

- Forces Fitness

- Help for Heroes

- Astudiaeth Teuluoedd cyn Filwyr DU

AWDURDODAU LLEOL t28

- Rhondda Cynon Taf

- Powys

YSGOLION t32

- Ysgol Gynradd Llanbedr

- Ysgol Gynradd New Inn

AELODAU ERAILL YRHWYDWAITH     t35

- Comisiynydd Plant Cymru.
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CYNNWYS

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

DIWEDDARIADAU RHWYDWAITH

DIGWYDDIADAU I DDOD
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13

- MOD ESF

- Ymddiriedolaeth Cronfa Lluoedd Arfog 

Cyfamod

- Canllawiau cyllid SSCE Cymru

- Cyllid Llywodraeth Cymru.

DIWEDDARIADAU CYLLID 37

- Crynodeb o adnoddau SSCE Cymru

- Cylchgronau Ffederasiwn Teuluoedd 

- Ymchwil Elusen Plant Morol

- Adroddiad Lluoedd Cadetiaid

- Llyfryn Enillwyr NSI.

ADNODDAU 40

- Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

ASTUDIAETHAU ACHOS 44

http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.wlga.wales/home
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DIWEDDARIADAU 

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


Prosiect Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

Hyd at bedwar 

cyfarfod/ymweli

ad gydag 

unrhyw ysgol 

sydd â phlant y 

lluoedd arfog ar 

y gofrestr.

Datblygwyd 

strwythur sydd 

bellach yn cael 

ei ddefnyddio 

gan y SCYRh.

GWEITHGAREDDAU AC EFFAITH: CYFARFODYDD YSGOLION

- Gweithredu rhestr wirio SSCE 

Cymru (Adnodd 1)

- Defnyddio Pecyn gwaith i

ysgolion a phecynnau

adnoddau SSCE Cymru

- Grwpiau trafodaeth plant y 

lluoedd arfog

- Ymgysylltu â’r Lluoedd Arfog

-Cael gafael ar gyllid.

Mae’r cyfarfodydd yn cynnwys:

“Wir wedi mwynhau 

ein cyfarfod ddoe, 

roedd yn 

ddefnyddiol iawn. 

Mae gen i lawr o 

syniadau newydd 

[…]. Diolch am eich 

holl gymorth hyd 

yma."

Ewch i 

www.SSCECymru.co.uk

i gael mwy o wybodaeth
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Prosiect Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

GWEITHGAREDDAU AC EFFAITH: HYFFORDDIANT DPP

Ar gychwyn a diwedd 

bob sesiwn, gofynnwn pa 

mor hyderus mae’r staff  

yn teimlo wrth ddeall sut 

i gefnogi plant y lluoedd 

arfog (o 1 - 10).

Cyfartaledd ar y 

cychwyn: 4

Cyfartaledd ar y 

diwedd: 8

Gallwn hefyd 

gyflwyno sesiwn 

DPP byrrach i 

gynulleidfaoedd 

eraill ar gais.

DPP dwy awr 

wedi ei 

gyflwyno ar MS 

Teams i staff  

ysgol mewn 

grwpiau o hyd 

at wyth.

Rydym 

bellach yn 

cynnig o leiaf 

chwe sesiwn 

DPP bob mis i 

staff ysgolion.

Hyd yma…
Mae SCYRh

wedi cyflwyno 

sesiynau DPP i 

hyd at 80 o 

staff  o 35 

ysgol.

Dengys adborth 

fod 100% 
o’r rhai 

gymerodd ran 

yn teimlo fod y 

sesiynau DPP 

yn fuddiol.

“Roedd y cwrs 

cyfan yn wych. 

Nid wyf erioed 

wedi meddwl am 

yr effaith ar blant 

y lluoedd arfog 

felly roedd yn 

agoriad llygaid."

Gweler y 
dyddiadau

a 
chofrestru

yma.
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https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/diwrnodaurhanddeiliaidsscecymru/default.htm
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Llysgennad Plant y Lluoedd Arfog

NODAU BUDDION GWEITHGAREDDAU

Rhannu profiadau

Cynrychioli Plant y 

Lluoedd Arfog

Ymrwymo gydag 

Rhwydwaith SSCE 

Cymru

Gwneud ffrindiau

Rhannu’r profiadau o 

fod yn blentyn y lluoedd 

Arfog

Cael effaith ar y

broses gwneud 

penderfyniadau

Dathlu Diwrnod y 

Lluoedd Arfog

Gwneud adnoddau a 

ffilmiau SSCE Cymru

Mynychu cyfarfodydd

Ewch i www.SSCECymru.co.uk

i gael mwy o wybodaeth 7

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.

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/servicechildren/servicechildrenambassadors/default.htm


Canllaw i Deuluoedd 

Gwasanaeth y Lluoedd 

Arfog SSCE Cymru 

Ar gael yn: 

www.SSCECymru.co.uk/Cymraeg/pecynnauadnod

dau/canllawideuluoeddgwasanaethylluoeddarfog

• Profiadau plant y Lluoedd Arfog

• Y Lluoedd Arfog yng Nghymru

• Byw yng Nghymru

• Addysg yng Nghymru

• Derbyniadau ysgolion ac absenoldeb yn ystod y tymor

• Iechyd, Lles ac Anghenion Dysgu Ychwanegol
• Cefnogaeth ysgol.

Cynnwys:
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Gweminar Cyllid i Gefnogi Plant y Lluoedd Arfog

- Y Weinyddiaeth Amddiffyn -

Cronfa Cefnogi Addysg

- Ymddiriedolaeth Cronfa 

Cyfamod y Lluoedd Arfog –

rhaglen ‘Forces for Change’

- Ymddiriedolaeth Addysg y 

Lluoedd Arfog

- Llywodraeth Cymru

- Awgrymiadau SSCE Cymru

- ENGHREIFFTIAU O 

ARFERION DA

- SESIWN HOLI AC ATEB Y 

PANEL

1. Codi ymwybyddiaeth 

o’r cyllid sydd ar gael i 

gefnogi plant y lluoedd 

arfog yng Nghymru

2. Rhannu enghreifftiau o 

ymarfer da

3. Datblygu dealltwriaeth 

o beth yw cais ariannu 

cryf.

Cynhaliwyd 

ar ddydd 

Mercher 23 

Mehefin

14:00-16:00

20 o bobl 

yn 

bresennol

Cynhaliodd 

SSCE Cymru ei 

weminar cyllid 

cyntaf  i ysgolion 

yng Nghymru 

sydd â phlant y 

lluoedd arfog ar 

y gofrestr.

AGENDA

AMCANION
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“Great 
webinar, I feel 

much more 
confident to 

apply for 
funding in the 

future.”

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.wlga.wales/home
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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

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
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https://twitter.com/SSCECymru
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DIGWYDDIADAU 

I DDOD
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Hyfforddiant DPP

Cyflwynir gan y tîm SSCE Cymru, 

mae sesiynau DPP bellach wedi 

eu trefnu ar gyfer wythnos olaf 

bob mis.

Ysgol Haf  Rithwir 

Prifysgol De Cymru

I gael mwy o wybodaeth, ewch i 

wefan Prifysgol De Cymru

Ewch i wefan SSCE Cymru

i gael mwy o wybodaeth ac 

i gadw lle.

DIGWYDDIADAU I DDOD
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Mae gwefan SSCE Cymru yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau i blant y 

Lluoedd Arfog, teuluoedd y Lluoedd Arfog, ysgolion/addysgwyr a gweithwyr 

proffesiynol eraill. Cliciwch yma i weld manylion Digwyddiadau i ddod.

I rannu manylion digwyddiad sy’n berthnasol i Gymuned y 
Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk. 

6-9 Gorffennaf

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 

cyfle i blant y lluoedd arfog gael 

astudio ar lefel prifysgol trwy raglen o 

sesiynau pynciau penodol, 

rhyngweithiol, ynghyd â gwybodaeth, 

cyngor ac arweiniad addysg uwch.

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom-ni/tim-cyswllt-ysgolion-a-cholegau/ysgol-haf-rithwir/
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/hyfforddiantdpp/default.htm
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/sscecymru/events/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU ADDYSG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Mae Canolfan Ryngwladol Astudiaethau Canllawiau (iCeGS) ym Mhrifysgol Derby wedi cael eu comisiynu gan 

Gynghrair Dilyniant Plant y Lluoedd Arfog (Cynghrair SCiP) i gynnal ymchwil i helpu i nodi anghenion penodol 

Plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru. iCeGS Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chefnogi Plant y Lluoedd 

Arfog mewn Addysg (SSCE) Cymru yn ogystal ag aelodau o dîm addysg Y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddeall 

plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru a phwysigrwydd deall cyd-destun Cymru o amgylch addysg a phlant y 

Lluoedd Arfog. Bydd yr ymchwil hwn yn adeiladu ar ymchwil blaenorol a gynhaliwyd gan SSCE ac yn ein helpu i 

ymchwilio sut mae cefnogaeth ar gyfer plant y Lluoedd Arfog wedi parhau i ddatblygu.

Er mwyn cael cyfle i rannu eu profiadau o gefnogi plant y Lluoedd Arfog mewn addysg yng Nghymru, gofynnir i 

ysgolion gwblhau’r arolwg yma. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 15 munud a bydd ar gael hyd 31 

Gorffennaf.

Bydd eich cyfranogiad at yr arolwg yn cyfrannu at ddatblygiad pellach y Pecyn Bywydau’n Ffynnu a grëwyd i 

helpu ysgolion i gefnogi plant y Lluoedd Arfog drwy fyfyrio ynghylch addysgeg ac adnoddau datblygiad 

proffesiynol parhaus. Bydd canfyddiadau’r ymchwil hwn yn helpu i sicrhau bod y pecyn yn gallu diwallu 

anghenion penodol plant y lluoedd arfog yng Nghymru a bod gan ysgolion yr adnoddau llawn i ddarparu 

cefnogaeth effeithiol.

Bydd eich cyfranogiad at yr ymchwil hwn yn mynd ymhell i gefnogi datblygiad y Pecyn Bywydau’n Ffynnu y gellir

ei ddefnyddio ar draws Cymru ym mhob ysgol i helpu i gefnogi plant y Lluoedd Arfog yn y ffordd orau y gallant

yn ystod beth sy’n aml yn gallu bod yn brofiad anhrefnus iddynt.

Arolwg yn edrych ar anghenion penodol 

Plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru
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https://www.google.com/url?q=https://www.scipalliance.org/&sa=D&source=editors&ust=1612787444465000&usg=AFQjCNHpxiALch_EI_EnSPx0ixA49guv-w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gc9jdJarINIAxOaSXFSwnWtlCSN3dZXMhpLJUIlmjfGhsw/viewform?usp=sf_link
https://www.google.com/url?q=https://www.scipalliance.org/thriving-lives-toolkit&sa=D&source=editors&ust=1612787444465000&usg=AFQjCNF47EpTn9glHX2aeyKKN0CmJe-xqg
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Rydym yn gwybod bod nodi plant y lluoedd arfog sy’n fwy galluog yn gallu bod yn anodd gan 

eu bod yn symud ysgol yn aml; rydym yn cefnogi athrawon gyda hyn fel rhan o’r canllawiau 

a’r adnoddau sydd ar gael i’n haelodau. 

Mae’r dolenni canlynol yn dangos sut mae NACE yn cefnogi ei aelodau, gydag adnoddau 

penodol ar gael ar gyfer ysgolion yng Nghymru (gan gynnwys rhai yn Gymraeg a Saesneg):

- Ynglŷn â NACE

- Trosolwg o’r aelodaeth ac ein cynnig “ymuno ym mis Mehefin” cyhoeddiad newyddion a 

thaflen

- Adnoddau sampl gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru ac 

arwain ar blant mwy galluog. 

Mae’r cynnig yn rhoi aelodaeth o 15 mis am bris 12 mis ar gyfer yr aelodau newydd sy’n 

ymuno fis yma. Y nod yw cefnogi aelodau newydd i ddechrau arni gydag adnoddau NACE a 

deunydd DPP cyn mis Medi, fel eu bod yn barod i gael y gwerth llawn o ddechrau’r flwyddyn 

academaidd newydd.

Cynnig aelodaeth
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https://www.nace.co.uk/page/about
https://www.nace.co.uk/page/membership
https://www.nace.co.uk/news/569228/Join-in-June-three-months-free-NACE-membership.htm
https://cdn.ymaws.com/www.nace.co.uk/resource/resmgr/flyers/join_in_june.pdf
https://www.nace.co.uk/page/resources-sample
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU’R LLUOEDD ARFOG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gweithio i neu’n gweithio gyda’r 

Lluoedd Arfog ac yn haeddu cydnabyddiaeth?

Mae Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru yn chwilio am enwebiadau addas 

ar gyfer y pedwar categori:

- Gwobr y Lluoedd Arfog yng Nghymru

- Gwobr Cyfamod

- Gwobr i’r Ieuenctid/Cadetiaid

- Gwobr Chwaraeon.

Y dyddiad terfynol i gyflwyno enwebiadau yw 3 Medi 2021. Dylid cwblhau 

ffurflen enwebiad AFWA 21.

Ymholiadau i’w cyfeirio at: 160X-MCI-AFWA-GroupMailbox@mod.gov.uk. 

Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru 2021
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7WB3vlNZS0iuldChbfoJ5Xhlv7Y3BDhHnMlK6-oIj_xUMjFPVkhYSUVaUU9IUEhXR0hBMkk2ODNNUi4u
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I ddathlu 100 mlwyddiant, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru wedi partneru

gydag SSCE Cymru i gynnal cystadleuaeth canmlwyddiant creadigol. Bydd y gystadleuaeth 

yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddangos eu gwaith yng Ngŵyl y Cofio yng Nghymru ym 

mis Tachwedd 2021.

Bydd hwn yn gyfle gwych i blant a phobl ifanc gymryd rhan, dysgu mwy am Y Lleng 

Brydeinig Frenhinol a gwneud eu marc yng nghan mlwyddiant y Lleng.

Mae categorïau’r gystadleuaeth yn cynnwys:

- Cystadleuaeth geiriau llafar

- Cystadleuaeth gelf

Mae’r ddau gategori yn agored i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 18 oed.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw dydd Llun, 26 Gorffennaf.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan SSCE Cymru.

Cystadleuaeth Celf  a Geiriau Canmlwyddiant
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https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/royalbritishlegion100competition/default.htm
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Mae’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc wedi ei hail-strwythuro yn ddiweddar, 

gan rannu ei chyfrifoldebau ar draws dau sefydliad ar wahân i roi gwell 

cefnogaeth i blant y lluoedd arfog a’u teuluoedd.

Mae swyddogaethau’r CPPI wedi eu rhannu i sefydliad polisi, sef Teuluoedd y 

Lluoedd Arfog a Diogelu, a fydd yn arwain ar ddatblygiad addysg lefel 

amddiffyn, polisi plant a phobl ifanc, materion diogelu a pholisi cefnogi gofal plant.  

Bydd Gwasanaethau Plant Amddiffyn yn gofalu am Ysgolion a Lleoliadau y 

Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’r tîm yn cynnwys staff cymorth arbenigol hanfodol, 

sy’n cynnwys seicolegwyr addysgol, yn ogystal â’r Gwasanaeth Ymgynghorol 

Addysg Plant, sy’n darparu cefnogaeth fwy cyffredinol i deuluoedd.

Mae cefnogaeth addysgol i deuluoedd yn parhau fel yr arfer, ac nid yw’r ail-

strwythuro wedi effeithio ar ddarparu’r gwasanaethau. Bydd Teuluoedd y Lluoedd 

Arfog a Diogelu a Gwasanaethau Plant Amddiffyn yn weithredol erbyn 31 Awst yn 

barod ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

Ail-strwythuro Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc   
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I gael mwy o 

wybodaeth, 

ewch i wefan 

NFF.
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https://www.wlga.wales/home
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https://nff.org.uk/strengthening-families/


Army&You: Daw teuluoedd ym mhob ffurf a maint, a thrwy 

dudalennau Army&You rydym wrth ein bodd yn adrodd eich straeon 

am fywyd yn y Fyddin, waeth beth fo eich oed, rhyw, tueddfryd 

rhywiol, ffurf eich teulu neu eich rheng. Yn ein rhifyn haf rydym yn 

edrych ar sut mae’r Fyddin yn barod i adlewyrchu teuluoedd modern. 

Hefyd byddwn yn canolbwyntio ar sgwrsio am fabanod gyda 

gwybodaeth ar lle y gallwch ddod o hyd i gymorth ar gyfer eich 

iechyd meddwl fel mam, tra bydd yr awdur poblogaidd Amanda 

Prowse yn siarad am ffuglen a dilyn y faner – a pheidiwch â cholli’r 

gwobrau lle gallwch ennill gwyliau gwych mewn gwesty i ddau!

Cadwch olwg am erthygl ar SSCE Cymru ar dudalen 45 –

darllenwch hwn ar-lein yma www.armyandyou.co.uk neu dilynwch ni 

ar y cyfryngau cymdeithasol @armyandyou.

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin: Mae Ffederasiwn Teuluoedd y 

Fyddin yn canolbwyntio ar addysg a gofal plant a’r materion sy’n 

effeithio arnoch chi. Cysylltwch ag Arweinydd Rhanbarthol Cymru i 

gael cefnogaeth fel un o deuluoedd y Fyddin.

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin
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A yw gwahanu a lleoli yn her i'ch pobl ifanc? Mae nifer o blant ac ysgolion yn 

dweud wrth ymchwilwyr y byddent yn hoffi gweld fod cefnogaeth ar gael pan fo 

rhywun yn y teulu yn cael eu lleoli neu’n byw i ffwrdd am gyfnodau hir o amser.

Mae ein herthygl yn amlinellu ychydig o'r ymchwil sydd wedi ei wneud a'r cymorth 

a'r cyngor sydd ar gael: <https://bit.ly/3wcDes8>

@RAFHIVE #ServiceChildren

Addysg

Mae gan Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF y canllaw hwn: Canllaw Adleoli'r RAF - Cymru | 

Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF (raf-ff.org.uk)

Os hoffech rannu eich adnoddau gyda chynulleidfa ehangach yr RAF anfonwch nhw os 

gwelwch yn dda at jade.coe@raf-ff.org.uk

Adleoli
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Cefnogaeth Teuluoedd a 

Phobl y Llynges Frenhinol
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Mae’r elusen Reading Force yn rhoi llyfrau am ddim a 

llyfrau lloffion arbennig i deuluoedd aelodau o’r Lluoedd 

Arfog sydd yn gwasanaethu ac wedi gwasanaethu, sy’n 

cynnwys plant o bob oed, o fabanod i oedolion ifanc.

Bydd teuluoedd yn rhannu’r llyfrau, yn sgwrsio amdanynt 

ac yn llenwi’r llyfr lloffion. Mae ar gael i HOLL deuluoedd y 

Lluoedd Arfog, gartref neu oddi cartref. Mae cymryd rhan 

yn helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad, a gall 

teuluoedd gymryd rhan ar unrhyw adeg.

Cofrestrwch eich ysgol neu eich sefydliad nawr i dderbyn 

llyfrau lloffion. Mae’r adnoddau yn rhad ac am ddim a gall 

ysgolion, lleoliadau lles, a grwpiau cymunedol eu rhoi i 

deuluoedd fel rhan o'u cymorth bugeiliol. 

Gall ysgolion a lleoliadau gofrestru ar-lein i dderbyn

llyfrau lloffion ar gyfer teuluoedd a phlant: 

www.readingforce.org.uk
“Mae’n weithgaredd 

hyfryd iawn a gall ei 

dad barhau i ymuno 

tra’i fod i ffwrdd. 

Mae'n golygu ein bod 

yn parhau i gael ein 

hamser teulu gan 

rannu rhywbeth."
24

Reading Force

Mae Reading Force nawr yn cefnogi 

clybiau llyfrau ar-lein ar gyfer oedolion, 

pobl ifanc yn eu harddegau a phlant iau 

sydd â chysylltiad milwrol – milwyr sy’n 

gwasanaethu, milwyr wrth gefn, cyn-

filwyr ac aelodau teuluoedd. Rydym yn 

chwilio am gydlynwyr i redeg y clybiau 

llyfrau ac fe all eich aelodau fod yn eich 

ardal leol neu, gan eu bod ar-lein, gallant

fyw mewn mannau eraill. Gall cydlynwyr 

posibl fod yn Swyddogion Lles, 

Swyddogion Datblygu Cymunedol, 

Arweinwyr Clwb Plant y Lluoedd Arfog, 

Hyrwyddwyr Plant y Lluoedd Arfog, a 

mwy. Mwy o fanylion:  
https://www.readingforce.org.uk/online-
book-clubs-supported-by-reading-force/
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Mae Forces Fitness yn gwmni sydd wedi ennill sawl gwobr ac mae’n darparu nifer o 

raglenni addysg a hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar iechyd, lles a meithrin gwytnwch. 

Mae ein rhaglen gyfredol sy’n gweithredu gydag SSCE Cymru wedi cael adborth 

gwych - mae miloedd o blant wedi ymgysylltu, gan gynnwys cannoedd o blant y 

Lluoedd Arfog. Maent i gyd yn gweld gwelliannau mewn meysydd fel iechyd, lles a 

gwaith tîm, a hynny wrth gael llawer o hwyl! Mae 98% o'r rhai sy'n mynychu yn 

dymuno cymryd rhan yn ein gweithgareddau eto!  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o awdurdodau lleol, ysgolion, 

colegau a sefydliadau ledled Cymru ar raglenni wedi eu teilwra’n arbennig i’w 

hanghenion. Fe allwn gynnal sesiynau i bob dysgwr yn eich man addysg a gallwn 

gynnal gweithdai sydd wedi eu cynllunio’n benodol ar eich cyfer. Rydym yma i greu 

sesiynau o amgylch eich gweledigaeth chi a'r canlyniadau yr hoffech eu cael! Mae tîm 

athrawon a hyfforddwyr cymwys Forces Fitness wedi cyflwyno sesiynau i dros 150 o 

fannau addysg yng Nghymru ac i dros 15,000 o ddysgwyr. 

Mae Forces Fitness wedi bod yn gweithredu ers 2008 ac wedi cael enw da am fod yn 

brif sefydliad yng Nghymru sy’n gweithredu mewn ysgolion i wella iechyd a lles 

disgyblion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â sean@forcesfitness.co.uk neu ewch i 

www.forcesfitness.co.uk

“Dwi wrth fy modd â 

Forces Fitness ac yn

edrych ymlaen at y 

sesiwn nesaf. 

Roedd yn llawer o 

hwyl ac mae wedi

helpu fy hyder, fe

wnes i fwynhau

cymryd rhan ac fe

fyddwn wrth fy modd

yn ei wneud yn

amlach.”
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Forces Fitness
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Rydym yn cefnogi staff y Fyddin, Cyn filwyr a’r rhai sydd wedi gwasanaethu ochr 

yn ochr â'n Lluoedd Arfog a gafodd eu hanafu neu a aeth yn sâl yn ystod eu 

cyfnod yn gwasanaethu, neu sydd ag anaf neu salwch o ganlyniad i’w 

gwasanaeth, a’u teuluoedd a'u gofalwyr. 

Gyda mwy ohonom yn gallu cyfarfod eto yn ddiogel, rydym wedi darparu 

gwasanaethau a gweithgareddau wyneb yn wyneb sy'n ddiogel o ran Covid ym 

Mhort Talbot, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Llanelli. Mae teithiau cerdded lle 

cedwir pellter cymdeithasol yn cael eu cynnal drwy’r wythnos, a dechreuodd 

sesiynau blasu pêl-droed ym mis Mehefin. 

Mae gweithgareddau hefyd wedi eu cynllunio ar gyfer gogledd a gorllewin Cymru 

a’r nod yw cyrraedd mwy o bobl yn nes at adref. Yn unol â chanllawiau Covid

mae’r niferoedd yn gyfyngedig, felly mae’n rhaid i gyfranogwyr gofrestru ymlaen 

llaw cyn mynychu. Fe fydd rhai digwyddiadau, gan gynnwys boreau coffi rhithiol 

wythnosol, gwneud modelau, dosbarthiadau ffotograffiaeth, cwisiau a sesiynau 

Pilates, a ddechreuodd yn ystod y cyfnod clo, yn parhau ar-lein.

I gael cefnogaeth gan Help for Heroes ewch i helpforheroes.org.uk/get-

support, ebostiwch getsupport@helpforheroes.org.uk neu ffoniwch 0300 

303 9888.

Help for Heroes yn cefnogi cyn filwyr yng

Nghymru wyneb yn wyneb unwaith eto
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Astudiaeth o Deuluoedd

Cyn-filwyr y DU
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Fe ddathlodd Cyngor Rhondda Cynon Taf ‘Fis y Plentyn Milwrol’ y Lluoedd Arfog drwy gynnal 

diwrnod o ddigwyddiadau ar-lein ar gyfer plant staff y Lluoedd Arfog sy’n byw yn lleol.

Mewn cydweithrediad gyda Chefnogi Plant Milwyr mewn Addysg (SSCE) Cymru fe ariannodd 

Cyngor RhCT ddigwyddiad rhithiol ar-lein ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog yn Ne Cymru ar ddydd 

Sadwrn 24 Ebrill 2021.

Gan ddod â phlant staff y Lluoedd Arfog o Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd a Bro 

Morgannwg ynghyd, cafodd cyfres o weithgareddau eu cynnal drwy’r dydd fel rhan o Fis y 

Plentyn Milwrol.

Llenwyd y diwrnod gyda gweithgareddau rhithiol, cystadlaethau a gwobrau ar gyfer pobl ifanc 

hyd at 16 oed.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau gan Forces Fitness, tîm STEM RAF Coningsby, 

Never Such Innocence a Blesma/Making Generation R. *Gweler yr amserlen ar y dudalen nesaf. 

Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o’r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i gofrestru ar 

gyfer Cyfamod y Lluoedd Arfog yn 2021, ymrwymiad a ailddatganwyd yn 2018. 

I gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r Lluoedd Arfog yng Nghwm Taf, cysylltwch â Jamie 

Ireland (Swyddog Cyswllt Cyfamod y Lluoedd Arfog) ar 07747485619 neu e-bostiwch 

Armedforces@rctcbc.gov.uk

Digwyddiad Mis y Plentyn Milwrol
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“Mae'r Cyngor yn cefnogi Mis y Plentyn 

Milwrol wrth i ni gydnabod rôl bwysig plant 

milwyr yng nghymuned y Lluoedd Arfog a'r 

gymuned y maent yn byw ynddi. […]

Mae’r Cyngor yn parhau gyda’i gefnogaeth 

arloesol i’n Lluoedd Arfog, yn y gorffennol a’r 

presennol, ac fe fyddwn yn dod â phlant y 

lluoedd arfog ynghyd drwy ddiwrnod o 

weithgareddau ar-lein.

Mae staff y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr, milwyr 

wrth gefn a’u teuluoedd i gyd yn aelodau 

gwerthfawr o’n cymunedau ac rydym yn diolch 

iddynt am eu gwasanaeth a’r aberth a wnaed i 

gadw ein gwlad yn ddiogel."

Y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy 

Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a 

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Digwyddiad Mis y Plentyn Milwrol
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Oed Amser Beth sy’n digwydd? Dewch â…

Hyd at 8 

oed*

10am-11am

Ymunwch o 

9:55am

Dewch i symud!

Mae’r sesiwn hwn, a gaiff ei arwain gan Forces Fitness, yn

edrych ar sut i gadw’n iach ac yn heini. Byddwch yn barod i

fod allan o’ch sedd gan symud o gwmpas! Hefyd fe fydd

yna gemau gwych a chwis. Byddwch yn barod am hwyl a 

ffitrwydd wedi eu cyfuno!

- Potel o ddŵr

- Llawer o egni!

8-13  oed* 11:15am-

12:45pm

Ymunwch o 

11:10am

Sesiwn awyrennau yn arddull
Dragon’s Den!

Bydd y sesiwn hwn, a gaiff ei arwain gan dîm STEM RAF 
Coningsby, yn rhoi cyfle i chi ddylunio eich awyren eich
hun! Byddwch yn dysgu am yr injans, cabanau peilot ac 
erodynameg a byddwch yn cystadlu i greu’r peiriant awyr
gorau! 

- Darn o bapur

- Pen ysgrifennu

neu bensel

- Lliwiau

8-12 oed* 1pm-2pm

Ymunwch o 

12:55pm

Grym barddoniaeth

Yn y sesiwn hwn, a fydd yn cael ei arwain gan Never Such 
Innocence, fe fyddwch yn ysgrifennu eich cerdd eich hun! 
Fe fydd gennych arweinydd gwych a fydd yn eich tywys
drwy’r broses o ysgrifennu barddoniaeth o’r dechrau i’r
diwedd! 

- Darn o bapur

- Pen ysgrifennu

neu bensel

- Creadigrwydd!

12-16 

oed*

2pm-3pm

Ymunwch

am 2pm

Gofid a gwytnwch!

Bydd y sesiwn, a gaiff ei arwain gan Blesma a Making 
Generation R, yn canolbwyntio ar fod yn wydn. Fe fydd
yna sgyrsiau rhyfeddol ac ysbrydoledig gan gyn filwyr a 
anafwyd sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau
anhygoel. 

- Meddwl agored

- Cwestiynau am 

wytnwch
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Lleiafrifoedd Ethnig, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, Teithwyr Sipsi Roma, Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, 

Plant y Lluoedd Arfog

Pa ddisgyblion rydym yn eu cefnogi?

• Disgyblion sydd o Gefndiroedd Lleiafrifoedd Ethnig a phlant y Lluoedd Arfog.

Beth rydym yn ei wneud?

• Darparu addysg a dysgu, cefnogaeth a chyngor i ddisgyblion, teuluoedd ac ysgolion i sicrhau fod disgyblion yn 

ymgysylltu’n llwyddiannus mewn bywyd ysgol a dysgu.

Sut allwch chi gael cymorth?

• Defnyddiwch y ddolen hon i ddarganfod mwy amdanom ni ac i weld ein manylion cyswllt.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno ar hyn o bryd ar gyfer plant y Lluoedd Arfog

• Arwain cyfarfodydd rhwydwaith plant y Lluoedd Arfog i drafod arfer effeithiol, y defnydd o gyllid ac anghenion 

cymorth ysgolion

• Cefnogi plant newydd y Lluoedd Arfog sy’n cyrraedd Powys

• Rhwydweithio gyda Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol SSCE Cymru a sefydliadau’r Lluoedd Arfog i 

ddatblygu dealltwriaeth o anghenion teuluoedd a phlant, ymwybyddiaeth o weithgareddau a’r gefnogaeth sydd ar 

gael

• Datblygu adnodd cyflwyno Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar gyfer teuluoedd ac ysgolion.

Sarah Court, Athrawes Arbenigol ar gyfer Grwpiau Diamddiffyn - Cyngor Sir Powys

Tîm Grwpiau Diamddiffyn
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Drwy gydol mis Ebrill fe welsom ysgolion ar draws Cymru yn dathlu Mis y 

Plentyn Milwrol. Fe gynhaliodd un ysgol yn benodol, sef Ysgol yr Eglwys yng 

Nghymru Llanbedr ym Mhowys, nifer o weithgareddau i ddathlu a chodi 

ymwybyddiaeth o brofiadau plant y Lluoedd Arfog i gyfoedion, athrawon a 

chymuned yr ysgol, a derbyniodd hyn adborth gwych gan rieni a phlant. 

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein hastudiaeth achos newydd sy’n 

amlygu arfer da Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr 

yn dathlu Mis y Plentyn Milwrol

“Roedd Ellie wrth ei bodd ei bod 

wedi ei gwneud i deimlo mor 

arbennig a’i bod wedi cael y cyfle i 

rannu cefndir milwrol ei thad a’i 

bywyd hyd yma gyda'i ffrindiau 

newydd. Nid yw hyn yn rhywbeth y 

mae wedi cael y cyfle i'w wneud 

erioed o'r blaen ac felly rydym yn 

ddiolchgar i Ysgol yr Eglwys yng 

Nghymru Llanbedr am ein 

croesawu ni fel teulu milwrol gyda 

breichiau agored.“

Mam plentyn y Lluoedd Arfog
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Bob mis mae Little Troopers yn rhoi gwobr ‘Milwr Bach y Mis’ i 

blentyn y Lluoedd Arfog sy’n byw yn y DU. Roeddem yn falch o 

weld Gregor, plentyn y Lluoedd Arfog 9 mlwydd oed sy’n mynychu 

Ysgol Gynradd New Inn yn Nhorfaen yn derbyn gwobr ‘Milwr Bach 

y Mis’ ym mis Ebrill.

Mae hyn nid yn unig yn gamp rhyfeddol y gall Gregor, ei ysgol a’i 

deulu fod yn falch ohono, ond mae hefyd yn gosod esiampl wych i 

blant y Lluoedd Arfog ac ysgolion eraill yng Nghymru. Cafodd 

Gregor ei ganmol yn arbennig am sefydlu clwb ar gyfer plant eraill 

y lluoedd arfog yn ei ysgol, lle roeddent yn rhannu eu profiadau o 

fod yn rhan o deulu milwrol, dylunio medalau, creu jariau cyfri 

amser, dylunio cardiau a chreu negeseuon i’w rhannu gyda’u rhieni 

sy’n gwasanaethu pan roeddent yn cael eu lleoli.

Gallwch ddarllen mwy am y clwb y sefydlodd Gregor yma.

Plentyn y Lluoedd Arfog o Dorfaen

yn derbyn teitl ‘Milwr Bach’ y mis
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Fel rhan o'n hymgyrch Haf o Hwyl rydym wedi creu canolbwynt gwybodaeth ar ein gwefan yn 

cysylltu teuluoedd gyda digwyddiadau rhad ac am ddim yn eu hardal leol.

Mae’r rhain yn weithgareddau y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan ynddynt yn ystod misoedd yr 

haf.

Yn ogystal â chyfeirio teuluoedd at y ffynonellau gwybodaeth cywir yn seiliedig ar eu hawdurdod 

lleol, rydym hefyd wedi cynnwys adran o weithgareddau y gall plant a phobl ifanc eu gwneud adref.

Fe fydd y syniadau hyn gan eu tîm cyfranogi yn helpu plant a phobl ifanc i fwynhau eu hawl i 

chwarae lle bynnag y maent.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.childcomwales.org.uk/summer-of-fun-2021

Haf o Hwyl
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Cronfa Cefnogi Addysg - Y 

Weinyddiaeth Amddiffyn

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 y Lluoedd Arfog. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 

ar gyfer 2021/22 yw 30 Medi.

I gael rhagor o wybodaeth ar y ffrydiau ariannu

hyn, ewch i

wefan SSCE Cymru.

Y DIWEDDARAF YN YMWNEUD Â CHYLLID

Cronfa Cyfamod y 

Lluoedd Arfog – Rhaglen 

Llu dros Newid

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 darparu gwasanaethau lleol 

gwerthfawr i gymuned y Lluoedd 

Arfog.

Dyddiad cau y ceisiadau ar gyfer 

2021 yw 2 Awst a 19 Tachwedd.
Plant y 

Lluoedd Arfog

– canllawiau

cyllid i ysgolion 

yng Nghymru

Cysylltwch

â’r

Swyddogio

n Cyswllt

Ysgolion

Rhanbarth

ol am 

gefnogaeth

a chyngor
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https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm


Cyllid Llywodraeth Cymru

Bydd £200,000 yn cael ei ddosbarthu i’r awdurdodau lleol yng Nghymru yn seiliedig ar gynlluniau cyllido a 

ddatblygwyd gan SSCE Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut y bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu a’i ddefnyddio, ewch i wefan

SSCE Cymru.

• Cydweithrediad yr ALl a/neu yr ysgol 

• Anghenion plant y Lluoedd Arfog

• Cefnogi ysgolion sy’n dangos arfer da a sy’n rhagweithiol o ran cefnogi 

plant y Lluoedd Arfog. 

• Prosiectau cynaliadwy gydag effaith barhaus i blant y Lluoedd Arfog

• Sut y gallai’r effaith gael ei monitro a'i mesur.

2021/22

Anogir Awdurdodau Lleol i ystyried:
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Y DIWEDDARAF YN YMWNEUD Â CHYLLID

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
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ADNODDAU

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Pecyn 

Gwaith i 

Ysgolion
Adnoddau

Astudiaetha

u Achos
Ffilm Dysgu 

Cymraeg

Ffilm

Profiadau 

plant y 

Lluoedd 

Arfog

Crynodeb o adnoddau SSCE Cymru

Cyfeiriadur

cefnogaeth Newyddlen

Adroddiad ar 

anghenion

dysgu 

ychwanegol

plant aelodau’r

lluoedd arfog

Adroddiad

arolwg

ysgolion

Canllawiau

ariannu

Adroddiad

Arolwg

Rhieni/Gofal

wyr

Gwrando ar 

Blant 

Aelodau’r

Lluoedd 

Arfog

ADNODDAU
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https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/pecynnauadnoddau/pecyngwaithiysgolion/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/pecynnauadnoddau/adnoddausscecymru/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/astudiaethauachos/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/servicechildren/dysgucymraeg/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/servicechildren/servicechildrenfilm/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 Cymru school survey (2019) findings (W) 2.pdf
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE Cymru parent-carer survey (2020) findings (W).pdf
https://www.sscecymru.co.uk/files/SSCE Cymru - Listening to our Service Children (2020) findings (W).pdf
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/


Homeport

Mae gwybodaeth am adroddiad

darganfyddiadau arolwg rhieni/gofalwyr

Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog mewn 

Addysg Cymru ar dudalen 38.

EnvoyArmy & You

Ar gael yma.

Adnoddau

Cylchgronau’r Ffederasiwn Teuluoedd
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Ar gael yma.

Ar gael yma.
Mae gwybodaeth am adroddiad 

darganfyddiadau arolwg 

rhieni/gofalwyr Cefnogi Plant y 

Lluoedd Arfog mewn Addysg Cymru 

ar dudalen 45.

https://nff.org.uk/homeport-magazine/
https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://issuu.com/armyandyoumag/docs/summer_2021?fr=sNGY3YzE4MzU5ODE
https://www.raf-ff.org.uk/publications/envoy-magazine/


ADNODDAU

Eleni mae dros 3,100 o 

blant a phobl ifanc o 99 o 

wledydd, tiriogaethau a gwledydd dibynnol 

wedi cyflwyno ceisiadau i’r gystadleuaeth. 

Fe siaradodd y bobl ifanc am amrywiaeth 

eang o bynciau gan ddangos empathi a 

dealltwriaeth ddofn o sut mae gwrthdaro'n 

effeithio eraill. Roedd y tîm a’r beirniaid 

wedi eu cyffwrdd gan eu darnau pwerus ac 

rydym yn gobeithio y byddwch chi hefyd.

Hefyd fe hoffem amlygu tri enillydd a 

gymrodd ran mewn gweithdai creadigol 

fel rhan o’n prosiect ‘Lleisiau Plant y 

Lluoedd Arfog ’. Gallwch weld y 

ceisiadau a enillodd ar dudalennau 8 a 

24. 

Mae ymchwil cyffrous newydd i 

Luoedd y Cadét yn y DU yn 

amlygu’r effeithiau cadarnhaol 

ar ddatblygiad pobl ifanc, 

gwirfoddolwyr sy’n oedolion a’r 

gymdeithas yn ehangach.

Adroddiad annibynnol yn

dathlu effaith gadarnhaol

lluoedd y cadét

Llawlyfr Enillwyr Digidol NSI

Mae elusen y Naval Children’s

Charity wedi comisiynu Sefydliad 

Cyn-filwyr a Theuluoedd ar gyfer 

Ymchwil Gymdeithasol Filwrol ym 

Mhrifysgol Anglia Ruskin i 

ymchwilio i’r heriau a wynebir gan 

deuluoedd milwrol yn y DU.

Effaith Bywyd Milwrol ar

Blentyn y Lluoedd Arfog

Ar gael yma.
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Ar gael yma.

Ar gael yma.

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.neversuchinnocence.com/voices-of-armed-forces-children
https://www.gov.uk/government/news/independent-report-celebrates-positive-impact-of-cadet-forces?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=2a9a0552-8574-4278-922c-83706dee1efe&utm_content=immediately
https://www.navalchildrenscharity.org.uk/research-2/
https://indd.adobe.com/view/e056ffe5-ae20-4c99-a150-e3adb56a10a4
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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.ukYsgol Llanbedr yr Eglwys yng Nghymru, Powys 

- Gweithgaredd Mis Plant Milwrol

ASTUDIAETH ACHOS NEWYDD:

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
https://www.sscecymru.co.uk/resources/casestudies/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/astudiaethauachos/ysgolllanbedryreglwysyngnghymrupowysgweithgareddmi/default.htm
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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 3 Medi.

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru

https://www.wlga.wales/home
http://www.sscecymru.co.uk/
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://twitter.com/SSCECymru
https://twitter.com/SSCECymru

