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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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Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU

De - Jody
Gorllewin -

Yasmin
Dwyrain - CaitlinGogledd –

recriwtio ar hyn o bryd
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ADBORTH

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

Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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Wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog, mae CLlLC yn 

recriwtio ar hyn o bryd i rôl newydd gyffrous i ymuno â thîm SSCE Cymru. 

Swydd ran amser am flwyddyn yw rôl y Swyddog Arweiniol Cyfranogiad.

Bydd y Swyddog yn arwain ar 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 dathlu eu profiadau.

Mae’r rôl yn hyblyg iawn a gallai fod yn gyfle ardderchog i gael secondiad i 

rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a 

datblygu rhaglen gefnogaeth newydd i blant y Lluoedd Arfog. I gael rhagor o 

wybodaeth, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk

Swyddog Arweiniol Cyfranogiad SSCE Cymru

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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Ddydd Mercher 10 Tachwedd, cymerodd fwy na 260 o 

blant y Lluoedd Arfog o 40 o ysgolion cynradd ar draws 

Cymru ran mewn gweithdy rhad ac am ddim dros y we 

wedi’i redeg gan yr elusen Little Troopers, ar y cyd â 

SSCE Cymru.

Gwnaeth plant y Lluoedd Arfog fewngofnodi i’r 

gweithdy Little Troopers at School a defnyddio dulliau 

adrodd stori, chwarae dychmygus, darlunio, symud a 

drama i archwilio rhai o’r heriau unigryw mae bywyd y 

lluoedd arfog yn eu cyflwyno, fel bod â rhiant wedi’i 

anfon dramor a gorfod symud cartref ac ysgol yn 

rheolaidd.

Gweithdy dros y We Little Troopers

“Gwnes i fwynhau’r 
gweithdy’n fawr; roedd 

yn braf gwybod nad 
ydym ni ar ein pen ein 
hunain. Roedd yn dda 

clywed bod rhai eraill ar 
draws y byd sy’n teimlo 

fel hyn. Dw i’n falch 
bod pobl yn yr ysgol sy’n 

ein helpu ni.”

“Gwnaeth pawb 

fwynhau’r 

gweithdy’n fawr, 

yn enwedig 

chwarae rôl wrth 

greu ystafell gard.  

Roedd llawer o 

chwerthin a hwyl.”

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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Mewn partneriaeth gydag Undeb Rygbi Cymru, ar Sul y Cofio, 

aeth SSCE Cymru â naw o deuluoedd y Lluoedd Arfog o bob 

cwr o Gymru i gêm rygbi Cymru vs Ffiji yng Nghaerdydd.

Roedd yn gyfle gwych i deuluoedd y Lluoedd Arfog ddod at ei 

gilydd ar ddiwrnod pwysig i’r gymuned Lluoedd Arfog.

Rygbi Cymru vs Ffiji

“Roedd yn 

wych gweld 

Cymru’n 

chwarae ac fe 

gefais i amser 

gwych gyda 

dad.”

“Am ddiwrnod 

gwych! […]Roedd 

yn arbennig iawn i 

ni oherwydd bod 

tad Lucas wedi bod 

yn gweithio dramor 

gyda’r Fyddin dros 

y misoedd 

diwethaf.”

“Bydda i’n 

cofio hyn am 

byth. Fy hoff 

ran oedd pawb 

yn gweiddi 

dros Gymru.”

“Mae’r 

weithred o 

Gofio mewn 

stadiwm mor 

fawr yn 

arbennig 

iawn.”

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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Ar 7 ac 14 Rhagfyr, ar y cyd a SCiP Alliance a Phrifysgol De Cymru, 

cynhaliodd SSCE Cymru gynhadledd dros y we i lansio Pecyn Cymorth 

Thriving Lives SCiP Alliance yng Nghymru.

Cyfle datblygu proffesiynol a oedd yn grymuso ysgolion i ddatblygu a myfyrio 

ar eu cymorth i blant teuluoedd y Lluoedd Arfog. Roedd y digwyddiad yn 

cynnwys cyflwyniadau, gweithgareddau, mewnbwn gan blant y Lluoedd Arfog 

a chyfleoedd i drafod.

Roedd y gynhadledd dros y we yn llwyddiant mawr, gyda mwy na 60 o 

gynrychiolwyr yn cymryd rhan dros y digwyddiad deuddydd.

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP

Alliance Cymru

SSCE CYMRU UPDATES

Gallwch weld Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance yma
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Statws Ysgolion sy’n Gyfeillgar i’r Lluoedd Arfog

NODI

Plant y Lluoedd 

Arfog ac aelod 

allweddol o 

staff

- Efydd

- Arian

- Aur

1. Cynnwys 

arfer da ar 

gyfer cefnogi 

plant y 

Lluoedd Arfog

CATEGORÏAU GWOBRAU

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

DIWEDDARIADAU SSCE CYMRU
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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

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
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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
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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.

Hyfforddiant DPP

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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Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru 2022

CYMORTH LLES
LLAIS PLANT Y 

LLUOEDD ARFOG

CYMORTH I 

DEULUOEDD

YMGYSYLLTU Â’R 

LLUOEDD ARFOG

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

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 - Statws Ysgolion sy’n cefnogi’r

Lluoedd Arfog 

2.  Gweithdai/cyflwyniadau aelodau’r rhwydwaith: 

- Timau ymgysylltu â’r Lluoedd Arfog 

- Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol:   Deunyddiau dysgu’r cofio

- MPCT 

3.  Enghreifftiau o arferion da  

- Glyn Gaer:  Prosiect y Rhyfel Byd Cyntaf 

- Cyngor Caerdydd:   Prosiect ymgysylltu â’r Lluoedd Arfog 

4.  Cyfleoedd cyllid

- Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog 

5.  Panel Holi ac Ateb

Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru: 

YMGYSYLLTU Â’R LLUOEDD ARFOG

Dydd Mercher 

12 Ionawr

14:00-16:30

RHAGLEN
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Gwelwch wefan SSCE 

Cymru am fwy o wybodaeth 

ac i gadw lle.

DIGWYDDIADAU I DDOD
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Hyfforddiant Profedigaeth Cruse

De Cymru Gorllewin Cymru Gogledd CymruDwyrain Cymru

Dydd Llun 7 

Chwefror

13:00-16:00

Dydd Mawrth

8 Chwefror

13:00-16:00

Dydd Mercher 9

Chwefror

9:00-12:00

Ysgolion gyda phlant milwyr- Ymatebion i brofedigaeth;  corfforol, emosiynol a 

chymdeithasol

- Ffactorau sy’n effeithio ar sut all blentyn ymateb i

brofedigaeth

- Modelau o alar

- Ffyrdd i helpu cefnogi plant sydd wedi profi profedigaeth.

CYNNWYS CYNULLEIDFA

Gweler wefan SSCE Cymru i

gael rhagor o wybodaeth ac i

archebu lle.
18

Effaith Profedigaeth ar Blant a Phobl Ifanc

Dydd Mercher 9

Chwefror

13:00-16:00

- Cynyddu dealltwriaeth o brofedigaeth yn ystod plentyndod

- Cynyddu hyder wrth weithio gyda phlentyn neu berson ifanc sydd wedi profi profedigaeth.

AMCANION

DIGWYDDIADAU I DDOD
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU ADDYSG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Lansiodd Sweet Education eu llyfrau gwaith lles newydd 

a’r cymhwyster BTEC ym mis Medi 2021. Mae llyfrau 

gwaith Sweet wedi’u dylunio ar gyfer plant ysgolion 

uwchradd, a chynorthwyo i gefnogi eu hiechyd meddwl 

a’u twf personol. Mae’r adnoddau yn caniatáu i fyfyrwyr 

gyflawni cymhwyster BTEC Lefel 1 neu 2 mewn Twf 

Personol a Lles, ac maent yn cynorthwyo myfyrwyr i fod 

yn hapusach, iachach ac yn oedolion ifanc sy'n fwy 

llwyddiannus. Mae adnoddau Sweet wedi eu mapio yn 

erbyn MDPh Iechyd a Lles a Chwricwlwm newydd ACRh

yng Nghymru, ac maen nhw hefyd wedi eu mapio yn 

erbyn cwricwlwm ABGI newydd yn Lloegr. Gall plant y 

Lluoedd Arfog ddefnyddio adnoddau Sweet mewn 

grwpiau bach i gefnogi eu lles, neu mewn 

carfannau/grwpiau blwyddyn llawn i fodloni gofynion y 

cwricwlwm. Mae modd i blant Blwyddyn 7 a hŷn 

ddefnyddio’r adnoddau.

Ewch i www.sweet.education neu anfonwch e-bost at 

info@sweet.education i gael rhagor o wybodaeth!

Sweet Education

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 

20

http://www.sweet.education/
mailto:info@sweet.education
http://www.sscecymru.co.uk/


Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

SEFYDLIADAU’R LLUOEDD ARFOG

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Cefnogi teuluoedd y Llynges Frenhinol a’r Môr-Filwyr 

Brenhinol.

Rwy’n falch o gyflwyno fy hun fel Rheolwr Polisi Datganoledig 

Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges (NFF) ar gyfer Cymru. 

P’un a oes angen help arnoch gydag addysg a gofal plant, lle 

rydych chi’n byw neu’n gweithio, eich cyllid, eich dyfodol, cael eich 

anfon dramor, perthnasoedd neu eich iechyd, rydym yma i helpu. 

Rydym wedi cynhyrchu canllaw i rieni ac oedolion sy’n cefnogi plant 

a phobl ifanc pan fo rhiant yn absennol, a gwahanu. Gobeithio y 

byddwch chi’n dod o hyd i wybodaeth a strategaethau ynddo i 

helpu’ch teulu i ffynnu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan NFF.

Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Mae’r Ysgrifennydd Amddiffyn, Ben Wallace, wedi cymeradwyo ymestyn y cynllun peilot gofal plant estynedig 

i gynnwys safleoedd amddiffyn yn Swydd Lincoln a Barics Woolwich, Llundain.

Gall staff Gwasanaeth cymwys yn RAF Digby, RAF Scampton, RAF Cranwell, RAF Coningsby, RAF 

Waddington, RAF Syerston a Barics Woolwich wneud cais i ymuno â’r cynllun peilot sy’n darparu cyllid i 

riant/rieni cymwys tuag at gost gofal plant estynedig ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed mewn lleoliadau 

darparwyr sydd wedi’u cofrestru ag OFSTED (neu gyfwerth), gyda hyd at 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor. 

Mae ceisiadau i ymuno â’r cynllun peilot mewn safle clwstwr Swydd Lincoln neu Farics Woolwich yn cael eu 

derbyn tan 31 Mai 2022, ac mae rhagor o wybodaeth yma: Cynllun Peilot Gofal Plant Estynedig | Ffederasiwn 

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

Mae Tîm Cymorth Gofal Plant Amddiffyn yn parhau i weithio tuag at gyflwyno’r cynllun yn llawn ledled y DU a 

defnyddir tystiolaeth o’r safleoedd peilot i helpu i lywio’r Achos Busnes Llawn nesaf a gyflwynir i’r 

Weinyddiaeth Amddiffyn a Thrysorlys Ei Mawrhydi i’w ystyried yng ngwanwyn 2022. 

Y wybodaeth ddiweddaraf  am gynllun 

peilot Gofal Plant Estynedig

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Os ydych chi neu rhywun rydych chi’n eu hadnabod yn ystyried cyflwyno cais i’r Brifysgol y 

flwyddyn nesaf, mae’n bosibl y bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod bod gan Wasanaeth 

Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS) dudalen we bwrpasol i gefnogi myfyrwyr sy’n dod o 

Gefndir y Lluoedd Arfog. Mae’n cynnwys gwybodaeth i blant y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a rhai 

sydd wedi gadael y Lluoedd Arfog, a gŵyr a gwragedd a phartneriaid personél Gwasanaeth y 

DU, ac mae’n werth mynd i’r dudalen i gael rhagor o wybodaeth Students from a UK Armed

Forces background | Undergraduate | UCAS.

I weld dyddiadau allweddol a dyddiadau cau ceisiadau UCAS, ewch i: Find key dates | UCAS.

Mae gan Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF (RAF FF) wybodaeth am Addysg Bellach ac Addysg 

Uwch hefyd (Further Education | Higher Education | RAF Families Federation (raf-ff.org.uk)) a 

allai fod o ddiddordeb i bersonél Gwasanaeth a theuluoedd sy’n ystyried cyflwyno cais i golegau 

neu brifysgolion. 

Ceisiadau UCAS

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Royal Navy Family & People Support 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Mae Reading Force wedi lansio adnodd newydd i blant 11 oed a hŷn. Nid dim ond lle 

i ysgrifennu neu dynnu lluniau am lyfr(au) yw’r dyddlyfr, mae’n le i bobl ifanc yn eu 

harddegau fynegi eu teimladau’n rhwydd – am sut mae’r llyfr a’r cymeriadau’n 

gwneud iddynt deimlo, beth fyddent yn ei ddweud wrth rhywun yn eu bywydau eu 

hunain maen nhw’n eu methu, neu eu profiad o fod yn blentyn y Lluoedd Arfog. 

Mae wedi’i ddatblygu trwy weithio gyda grŵp brwdfrydig o bobl ifanc i ganfod pa fath 

o adnodd oedd ei eisiau arnynt, roedd eu hawgrymiadau’n amrywio o faint a dyluniad 

clawr i ddyfyniadau ysbrydoledig a darluniau deniadol – llawer wedi’u creu gan y 

grŵp. Aethant ati i ddylunio eu hemojis eu hunain ar gyfer plant milwyr, sydd wedi’u 

hargraffu fel sticeri. Yn y poced yng nghefn y dyddlyfr, mae tudalen adolygu llyfrau y 

gellir ei ddychwelyd i Reading Force a’i rannu ar dudalen Instagram arbennig y 

Dyddlyfr.

Gall ysgolion/sefydliadau lles archebu Dyddlyfrau Darllen i’w dosbarthu: 

www.readingforce.org.uk/schools-groups

Mae llyfrau lloffion Reading Force ar gael hefyd gan ddefnyddio’r un ddolen.

‘Life of  a Page Turner’ –

Dyddiadur Darllen i bobl ifanc 
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Mae Forces Fitness yn gwmni sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n cynnwys Gwobr 

Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwr Aur, a ddyfernir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. 

Rydym yn darparu nifer o raglenni addysg a hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar

iechyd, lles a meithrin cadernid mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Mae ein rhaglen bresennol gyda SSCE Cymru wedi bod yn gweithredu ers mis Ebrill 

2021 yng Nghaerdydd, Casnewydd, Caerffili, Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, 

Rhondda Cynon Taf a Sir Benfro ac mae wedi golygu ein bod wedi ymgysylltu â mwy na 

6100 o ddisgyblion, gan gynnwys 455 o blant y Lluoedd Arfog. Hoffai 98% o’r rhai a 

oedd yn bresennol wneud gweithgareddau tebyg eto gyda ni, a dywedodd 99% eu bod 

wedi cael hwyl yn ystod ein sesiynau! 

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 Forces Fitness o athrawon 

a hyfforddwyr cymwys wedi cael enw da fel sefydliad arweiniol yng Nghymru i weithredu 

mewn ysgolion er mwyn gwella iechyd a lles disgyblion wrth ddarparu gweithgareddau 

hwyl sy’n ymgysylltu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â sean@forcesfitness.co.uk neu ewch i 

www.forcesfitness.co.uk

"Rydw i wedi gwella fy 

nghyfathrebu 

oherwydd y rhan 

fwyaf o’r amser i mi 

arwain, dysgais i 

adael pobl i siarad 

hefyd, dewch yn ôl os 

gwelwch yn dda"

Forces Fitness
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Mae cefnogaeth wrth law i gyn-bersonél y Lluoedd Arfog yng Ngogledd 

a Chanolbarth Cymru yn dilyn penodi arbenigwr yn Help for Heroes

sydd â'r dasg o fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd ymhlith cyn-

filwyr.

Gadawodd Sarah Hattle, sy’n 40 oed o Ddolgellau, y Llynges Frenhinol 

yn yr haf ar ôl 21 mlynedd o wasanaeth, ac mae wedi ymuno â'r Elusen 

gan ymgymryd â swydd Rheolwr Achos Prosiect, rôl a ariennir am ddwy 

flynedd gan Gyfamod y Lluoedd Arfog.

Help for Heroes

“Mae'n rhyw fath o gynfas 

wag oherwydd mae'n rôl 

newydd i'r ardal. Rwyf am 

wneud gwahaniaeth i'r 

buddiolwyr presennol ac estyn 

allan at gyn-filwyr nad ydynt, 

efallai, wedi ymgysylltu â'r 

elusen o'r blaen, p'un ai trwy 

feicio mynydd, clwb nofio, 

clwb llyfrau ... beth bynnag 

yw'r angen rwy'n gobeithio 

gallu darparu ar ei gyfer.”

I gael cefnogaeth gan Help for

Heroes ewch i 

helpforheroes.org.uk/get-support, 

ebostiwch

getsupport@helpforheroes.org.uk

neu ffoniwch 0300 303 9888.
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

AWDURDODAU LLEOL
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Yn ystod yr wythnos ddechreuodd ddydd Llun 5 Gorffennaf,

ymwelodd timau ymgysylltu’r Lluoedd Arfog â chwe Ysgol yng

Nghaerdydd. Roedd disgyblion yn gallu cymryd rhan mewn

amrywiaeth o weithgareddau oedd yn seiliedig ar STEM a oedd

wedi'u cynllunio o amgylch sgiliau byw pwysig.

Roedd y gweithgareddau yn annog y plant i gydweithio a meddwl 

yn greadigol er mwyn goresgyn heriau a datrys problemau. Roedd 

pob un o’r tasgau yn hyrwyddo adeiladu tîm a hunanhyder.  Roedd 

yn gyfle gwych i blant o deuluoedd y Lluoedd Arfog rannu rhan o’u 

bywyd gydag athrawon a chyfoedion.

Wythnos i Ymgysylltu â’r 

Lluoedd Arfog yng Nghaerdydd
“Gwnes i fwynhau’r 

amser holi ac ateb. 

Cawsom gyfle i 

ofyn llawer o 

gwestiynau i’r 

fyddin, ac roeddwn 

i’n gallu dysgu mwy 

am eu rôl.”

“Roedd y plant wrth 

eu boddau â’r 

sesiynau ac yn 

awyddus i gymryd 

rhan.  Rwy’n 

meddwl mai hwn 

oedd uchafbwynt eu 

hanner tymor i rai.”

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RWYDWAITH 
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Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 

AM RWYDWAITH SSCE CYMRU

YSGOLION
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Cyfamod y Lluoedd Arfog yw addewid gan y genedl i sicrhau fod y rhai

sy’n gwasanaethau neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, 

a’u teuluoedd, yn cael eu trin gyda thegwch a pharch yn y cymunedau, 

economi a chymdeithas maent yn gwasanaethu gyda’u bywydau.

Mae Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru yn adnodd allweddol i

gryfhau’r berthynas hon.

Mae’r Gwobrau’n cydnabod cyfraniadau rhagorol tuag at Amddiffyn

gan unigolion a sefydliadau, yn filwrol a sifil gan y sectorau cyhoeddus, 

preifat a thrydydd sector. Mae pedwar categori ar gyfer y gwobrau:

- Chwaraeon

- Ieuenctid a Chadetiaid

- Cyfamod y Lluoedd Arfog

- Cyfraniad Cyffredinol i Amddiffyn

Cynhaliwyd seremoni gwobrau 2021 ddydd Iau 25 Tachwedd yn 

Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cafodd Leah Burnett, o Ysgol Uwchradd Aberhonddu ei henwebu ar 

gyfer y wobr ‘Cyfamod y Lluoedd Arfog’ yn sgil ei hymrwymiad i 

gefnogi plant milwyr a chymuned y Lluoedd arfog yn Aberhonddu.

Gwobrau’r Lluoedd Arfog

yng Nghymru 2021
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“Roedd yn fraint

bod yn un o’r tri 

ar y rhestr fer yn

y category hwn.”
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ENWEBIADAU AR GYFER GWOBR CYFAMOD 
Y LLUOEDD ARFOG:

Mr Paul Bromwell
Sylfaenydd Valley Veterans

Sefydlodd Paul Bromwell Valley Veterans 13 mlynedd yn
ôl i ddarparu llwyfan i gyn-filwyr gymdeithasu a chwilio
am gyngor. Mae’n defnyddio Therapi Ceffylau i helpu cyn-
filwyr gyda PTSD ac mae’n eiriolwr angerddol.

Mrs Leah Burnett
Swyddog Cefnogi Teuluoedd y Lluoedd
Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Mae Leah Burnett yn byw yn Aberhonddu ac yn gweithio 
yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu lle mae hi’n cefnogi
disgyblion sy’n blant i filwyr, gan gynnwys y gymuned 
Nepalaidd. Mae hi’n gyn aelod o’r Fyddin wrth gefn.

Mr Hugh Morgan
Cydlynydd Cyn-Filwyr
Age Cymru Dyfed

Mae Hugh Morgan o Daliesin, Ceredigion. Fel Cydlynydd
Cyn-Filwyr Age Cymru Dyfed, mae’n darparu cymorth i
gyn-filwyr, yn arbennig cyn-filwyr hŷn, gan eu galluogi i
gynnal eu hannibyniaeth cyhyd â phosibl.

http://www.sscecymru.co.uk/
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Mae Teuluoedd a Diogelu’r Lluoedd Arfog yn falch o gyhoeddi’r canlyniadau o rownd 

geisiadau Cronfa Gymorth Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) 2022.

Mae Cronfa Gymorth Addysg yr MOD ar agor i ysgolion a ariennir gan y cyhoedd, 

Academïau ac Ysgolion rhydd yn y DU lle mae plant y Lluoedd Arfog yn mynychu, lle mae 

ysgolion yn gorfod lliniaru’r effeithiau ar y plant hynny sydd â rhieni'n destun symudiadau / 

cyfnodau gwasanaeth cyson. Daeth y rownd geisiadau ddiweddaraf i ben ar 30 Medi 2021 

ac mae’r canlyniadau wedi cyrraedd.

Roedd diddordeb sylweddol yn rownd geisiadau 2022, a daeth 114 o geisiadau i law o bob 

cwr o’r DU yn ymgeisio am bron £4 miliwn. 

At ei gilydd, sicrhaodd 69 o ymgeiswyr gyllid o Gronfa 2022 (22 llawn, 47 rhannol) a bydd 

y cyllid o fudd uniongyrchol i oddeutu 16,500 o blant y Lluoedd Arfog ar draws Cymru, 

Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Roedd hyn yn cynnwys wyth cais llwyddiannus o 

Gymru, gan sicrhau bron £270,000.

Yn ystod mis Rhagfyr 2021, dosbarthwyd llythyrau canlyniadau i bob ymgeisydd; caiff pob 

grant ei dalu cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae rhagor o fanylion am y Gronfa ar gael yma.

Cronfa Cefnogi Addysg 
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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
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Homeport EnvoyArmy & You

Ar gael yma.

Cylchgronau’r Ffederasiwn Teuluoedd

Ar gael yma.

Ar gael yma.Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE 

Cymru ar tud13.

ADNODDAU

Yn cynnwysgwybodaeth am SSCE 

Cymru ar tud30.
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“Os oes gan unrhyw deuluoedd 

bryderon neu gwestiynau, bydd 

tîm CEAS yn hapus i gefnogi lle 

gallwn. Rydym yn arbennig o 

awyddus i deuluoedd gysylltu â 

ni os oes ganddynt blant ag 

anghenion addysgol arbennig 

oherwydd mae ymyrraeth gynnar 

yn aml yn arwain at y 

canlyniadau gorau.”

Donna McCartney, Swyddog 

Addysg, CEAS

Mae’r system Anghenion Addysgol Arbennig yn newid

Mae gwybodaeth glir a hygyrch i deuluoedd am y 
newidiadau ar gael gan SNAP Cymru yma.

Cysylltwch â CEAS:

www.gov.uk/government/groups/the-

childrens-education-advisory-service-ceas

RC-DCS-HQ-CEAS@mod.gov.uk

ADNODDAU
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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 Gwanwyn 2022. 

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

SSCECymru@wlga.gov.uk erbyn 4 Mawrth.

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru
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