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Cenhadaeth SSCE Cymru  

Gwybodaeth a thystiolaeth 

Cydgysylltu gwaith ymchwil a chasglu tystiolaeth ar brofiadau plant sy'n gwasanaethu 

yn 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 Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol 

Mae Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru 
wedi gwneud cynnydd sylweddol gyda’u gweithgareddau cynllun gwaith. Gan 
gynnwys: 

• Cynllunio strwythur a chynnal cyfarfodydd/ymweliadau ag ysgolion 

• Datblygu a darparu pecynnau hyfforddiant DPP i addysgwyr 

• Cefnogi awdurdodau lleol i adnabod plant y Lluoedd Arfog  

• Gweithio gydag awdurdodau lleol i lunio cynlluniau cyllid  

• Datblygu proses rheoli achos ar gyfer ymyrraeth plant y Lluoedd Arfog 

• Ymestyn ymgysylltiad SSCE Cymru gyda sefydliadau y Lluoedd Arfog 

• Gweithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol – gan arwain at gynnydd o 312% o 
ymweliadau proffil SSCE Cymru Twitter 

• Ymgysylltu gyda a chefnogi ysgolion i ddeall anghenion plant y Lluoedd Arfog. 

 

Mis Plant Milwrol EBRILL 

 
Mis Ebrill yw Mis y Plentyn Milwrol, sy’n tynnu sylw at rôl bwysig plant Milwyr 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 ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o brofiadau unigryw’r criw yma o 
blant a phobl ifanc, a dod yn amgylchedd sy’n derbyn y Lluoedd Arfog yn gyfeillgar. 
Bydd SSCE Cymru yn cynnal ac yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn ystod Mis Plant Milwrol, 
gan gynnwys wythnos hyfforddiant DPP a Diwrnod Lluoedd Creadigol – gweler yr adran digwyddiadau i 
ddod isod am fwy o wybodaeth. 
Sut i gymryd rhan: 

• Syniadau o sut gall ysgolion gymryd rhan ar gael ar wefan SSCE Cymru  

• Ychwanegwch y faner Mis Plant Milwrol uchod i’ch llofnod e-bost 

• Rhannwch fanylion unrhyw beth yr ydych yn ei wneud i ddathlu Plant y Lluoedd Arfog yn ystod mis 
Ebrill ar y cyfryngau cymdeithasol Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #MilitaryChildMonthCymru a tag 
Twitter.com/SSCECymru ar Twitter. 

Ymgysylltwch â Twitter.com/SSCE Cymru ar Twitter drwy hoffi, aildrydaru a rhoi sylw ar ein negeseuon. 

  

Diweddariadau i'r 

rhaglen 

 

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/swyddogprosiectsscecymrugyfan/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/pamcofnodidataarblantmilwyr/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/cefnogiplantmilwyrmewnaddysgcronfacymru201920/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cymhorthyddrheoliachosion/default.htm
https://twitter.com/SSCECymru
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/digwyddiadausscecymrusyddarddod/misyplentynmilwrol/default.htm
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Data plant y Lluoedd Arfog 

Mae SSCE Cymru a’r 
Swyddogion Cyswllt 
Ysgolion Rhanbarthol wedi 
bod yn gweithio gyda phob  
un o’r awdurdodau lleol ac 
ysgolion annibynnol i 
gynnal gweithgaredd 
casgliad data, darparu 
cipolwg o ddata ar blant y 
Lluoedd Arfog o fis Mawrth 
2021. 
Roedd y gweithgaredd yn nodi dros 2000 o blant y Lluoedd 
Arfog mewn tua 500 o ysgolion yng Nghymru.  
Mae crynodeb llawn o’r data, gan gynnwys map newydd nawr ar 
gael ar wefan SSCE Cymru  
Mae’r Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol nawr yn 
gweithio gyda’r ALlau i weld sut maent yn bwriadu cynllunio i 
gynnal y data hwn yn y dyfodol. 
 

 

Dod â’r Little Troopers i Gymru 

Mewn cydweithrediad â’r  Little Troopers mae SSCE Cymru 
wedi sicrhau cyllid gan Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y 
Lluoedd Arfog ar gyfer prosiect fydd yn: 

• Darparu set o chwech o lyfrau Cymraeg a Saesneg i bob un 
o’r 400 ysgol gynradd yng Nghymru sydd â Phlant y Lluoedd 
Arfog o’r gyfres straeon Little Troopers  

• Darparu templed yn y Gymraeg a’r Saesneg o gwrs lles Little Troopers i 75 ysgol gynradd yng 
Nghymru sydd â phlant y Lluoedd Arfog 

• Darparu cyfres o weithdai Little Troopers gydag ysgolion a phlant y Lluoedd Arfog yng Nghymru. 

“Fel elusen, un o’n nodau yw sicrhau bod pob plentyn y Lluoedd Arfog yn cael cefnogaeth deg a chyson 
yn eu lleoliad addysg, felly mae’r bartneriaeth genedlaethol hon yng Nghymru yn golygu cymaint i ni. 

Mae’n golygu y bydd gan bob plentyn y Lluoedd Arfog mewn ysgolion cynradd ledled Cymru fynediad i’n 
llyfrau stori Little Troopers; p’un a ydynt mewn ysgol ochr yn ochr â channoedd o blant y Lluoedd Arfog 

eraill neu mai nhw yw’r unig un.” 
Louise Fetigan, Sylfaenydd Little Troopers 

 

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/pamcofnodidataarblantmilwyr/default.htm
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Cystadleuaeth Celf a Geiriau Canmlwyddiant Y Lleng Brydeinig 
Frenhinol 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPP Plant y Lluoedd Arfog 

Mae pecyn hyfforddiant a ddatblygwyd gan y Swyddogion Cyswllt 
Ysgolion Rhanbarthol ac sy’n seiliedig ar gynnwys Pecyn Gwaith SSCE 
Cymru nawr ar gael i ysgolion ac addysgwyr yng Nghymru.   
Drwy gydol yr wythnos yn dechrau 19 Ebrill, mae SSCE Cymru yn cynnig 
cyfle i bob ysgol yng Nghymru sydd â phlant y Lluoedd Arfog wedi 
cofrestru i gymryd rhan mewn sesiwn Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
(DPP). 

Mae'r sesiwn ddwy awr yn cynnwys llawer o gyfleoedd i drafod, adborth a chwestiynau ynghylch profiadau 
plant y Lluoedd Arfog a'r camau y gall yr ysgol eu cymryd i ymgorffori arfer da. 
Bydd yna 60 sesiwn DPP wedi’i amserlennu drwy gydol yr wythnos gyda lle i hyd at 15 gymryd rhan ym 
mhob un. Mae sesiynau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan SSCE Cymru 

 

 

Am ragor o wybodaeth ar rhaglen 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. 

Digwyddiadau i ddod  

 

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/royalbritishlegion100competition/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/hyfforddiantdpp/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/default.htm
https://twitter.com/SSCECymru
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/swyddogprosiectsscecymrugyfan/default.htm
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Diwrnodau Lluoedd Creadigol 

Mae digwyddiad cyntaf Diwrnod Lluoedd Creadigol Cymru yn cael ei gynnal ar-
lein ddydd Sadwrn, 17 Ebrill. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal mewn 
cydweithrediad â Chanolfan Cynghrair SCiP Cymru, Prifysgol De Cymru ac 
SSCE Cymru a’r nod yw hybu Addysg Uwch i blant y Lluoedd Arfog ym 
Mlynyddoedd 7, 8 a 9. 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys heriau rhyngweithiol, cwestiwn ac ateb gyda 
myfyrwyr presennol sydd â theulu y Lluoedd Arfog a gwybodaeth am elusennau 
a sefydliadau cefnogol sy’n gallu helpu teuluoedd y Lluoedd Arfog. Bydd yna 
hefyd sesiwn datblygu 

proffesiynol wedi’i gynnwys i athrawon plant y Lluoedd 
Arfog fod yn bresennol. 
Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan 
SSCE Cymru 

 

 
 

 

 

 

  

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 sydd i ddod gan SSCE Cymru 

• Digwyddiadau rhwydwaith aelodau sydd i ddod gan SSCE Cymru  

• Manylion digwyddiadau blaenorol SSCE Cymru (gan gynnwys copïau o raglenni a 

chyflwyniadau). 

I rannu manylion digwyddiad sy’n berthnasol i Gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â 

SSCECymru@wlga.gov.uk 

 

https://www.sscecymru.co.uk/sscecymru/events/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/sscecymru/events/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/sscecymru/events/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
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Arolwg yn edrych ar anghenion penodol Plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru 
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 ddydd Gwener 16eg Ebrill. 
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. 

 

Prosiect Pleidlais 
Rydym yn cynnal etholiad cyfochrog i bobl ifanc rhwng 11-15 i gyd-
fynd ag etholiad y Senedd ym mis Mai 2021. Gall pobl ifanc gymryd 
rhan drwy bleidlais ysgol i’r ymgeiswyr yn etholaeth a rhanbarth eu 
hysgol, gan ddysgu mwy am y broses wleidyddol a sut mae 
etholiadau’n gweithio. 

Mae cynlluniau gwersi ar gael hefyd i’w defnyddio yn y cyfnod cyn yr etholiad, yn ogystal â digwyddiadau 
ar-lein i archwilio pynciau mewn mwy o fanylder.  
Er mwyn ymuno a’r prosiect a derbyn eich e-bleidlais, ewch i prosiect pleidlais Cymru.  
 

Coronafeirws a Fi 2 
Ym mis Ionawr gofynnwyd i blant a phobl ifanc yng Nghymru rannu eu barn a’u profiadau am y cyfnod clo 
diweddaraf drwy arolwg. Ymatebodd bron i 20,000 o blant rhwng 3-18. 
Mae’r ymgynghoriad wedi datgelu fod bywyd wedi bod yn anodd i bob grŵp oedran, ac mae’n cynnwys 
manylion am y canlynol ymysg plant a phobl ifanc:  

• Ymatebion emosiynol  

• Unigrwydd  

• Dysgu   

• Anghydraddoldebau   

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y pethau cadarnhaol a ddaeth o’r pandemig.  
Gallwch weld yr adroddiad llawn, a fersiynau i blant a phobl ifanc yn yma. 
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am Rwydwaith 

SSCE Cymru  

 
Addysg 

 

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://prosiectpleidlais.cymru/
https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws-ein-gwaith/coronafeirws-a-fi-canlyniadau-ein-holiadur-ionawr-2021/
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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 
rhoi sylw i iechyd, lles ac 
adeiladu gwydnwch. Maen 
nhw wedi gweithio gyda 

sawl awdurdod lleol, ysgolion, colegau a sefydliadau 
ledled Cymru ar raglenni wedi eu teilwra’n arbennig i’w 
hanghenion. Gallant gynnig sesiynau i bob dysgwr yn eich 
man addysg a gallant gynnal gweithdai sydd wedi eu 
cynllunio’n benodol i blant y Lluoedd Arfog. Maen nhw yma 
i greu sesiynau o amgylch eich gweledigaeth chi a'r 
canlyniad yr hoffech ei gael! 
Mae tîm athrawon a hyfforddwyr cymwys Forces Fitness 
wedi cyflwyno sesiynau i dros 130 o fannau addysg yng 
Nghymru ac i dros 15,000 o ddysgwyr. Mae Forces 
Fitness wedi bod yn gweithredu ers 2008 ac wedi magu 
enw da am fod yn brif sefydliad yng Nghymru sy’n 
gweithredu mewn ysgolion i wella iechyd a lles disgyblion. 
Mae pob aelod o’r tîm Forces Fitness yn frwd dros iechyd 
a lles a gwella ffordd o fyw dysgwyr. 

 “Mae ein rhaglen yn helpu mynychwyr ddeall sut i gynnal corff a meddwl iach, gan adeiladu eich 
gwydnwch – mae ein staff yn credu’n gryf fod agwedd bositif yn meithrin positifrwydd, ac rydym ni yma i 

ysgogi cenhedlaeth y dyfodol i gyflawni pethau mawr!" 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â sean@forcesfitness.co.uk neu ewch i www.forcesfitness.co.uk 
 

 

Darpariaeth Ysgolion Cynradd – Cefnogi dysgu a 
datblygiad personol 

Mae’r Rhaglen Arweinwyr Ifanc yn galluogi dysgwyr i ddatblygu agwedd 
gyfannol at ddysgu a datblygiad personol. Mae’r rhaglen wedi ei seilio ar 
ddysgu gweithredol a gweithgareddau ymarferol amrywiol, sy’n caniatáu 
profiadau dysgu unigryw. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar yn creu diddordeb 
gan dargedu datblygiad academaidd a phersonol drwy weithgareddau 
cyffrous, gyda ethos lled-filwrol yn sail iddynt. Mae ein hethos a’n 
cwricwlwm yn arfogi ac yn datblygu dysgwyr gyda’r nodweddion allweddol 
sydd eu hangen i gefnogi datblygiad cadarnhaol, yn yr ysgol ac fel aelodau 

o’r gymuned. Mae’r Rhaglen Arweinwyr Ifanc yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd 
ehangu a gwahaniaethu eu cwricwlwm drwy weithredu a defnyddio ein maes llafur 

unigryw. Mae agweddau sylfaenol y ddarpariaeth a’n haddysgeg yn seiliedig ar dri maes ffocws penodol: 
datblygiad gwybyddol, hapusrwydd, iechyd a lles a datblygiad personol a chymdeithasol. Mae’r rhaglen 
hon eisoes yn cefnogi nifer o ysgolion a phlant y Lluoedd Arfog yng Nghymru. Cliciwch ar y ddolen i weld 
y prosbectws neu e-bostiwch youngleaders@mpct.co.uk i ddarganfod mwy neu i drefnu galwad ffon / 
cyfarfod gyda thîm y Rhaglen Arweinwyr Ifanc. 

Prospectws Arweinwyr Ifanc 

 

 

Sefydliadau’r Lluoedd Arfog  

 

mailto:sean@forcesfitness.co.uk
http://www.forcesfitness.co.uk/
mailto:youngleaders@mpct.co.uk
https://comms.mpsschool.co.uk/view/84506449/
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Prosiect Cymorth Cyswllt Cymdeithasol Dros y We COVID-19 yn RAF y Fali 
Dean Clarke, Swyddog Datblygu Cymunedol RAF y Fali 
Cafodd RAF Y Fali grant o £6,225 trwy Raglen Cymunedau’r 
Lluoedd gyda’i Gilydd o Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd 
Arfog. Mae hyn er mwyn annog rhyngweithio cymdeithasol a lleihau 
ynysu. 
Yn ystod sefyllfa’r pandemig presennol, mae cynnig cefnogaeth 
gyson i bawb gael mynediad ati a chymryd rhan yn bwysig iawn i 
sicrhau eu bod yn teimlo fod cymorth ar gael a’u bod mewn cysylltiad 
â Chymuned yr RAF.  Drwy ystyried anghenion ac awgrymiadau 
cymuned y Lluoedd Arfog, mae rhaglen amrywiol o weithgareddau 
yn cael ei darparu er mwyn cefnogi eich teuluoedd. Mae hyn yn 
cynnwys cwisiau, cystadlaethau dros y we a gweithgareddau i blant. 
Mae’r prosiect hefyd yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd gyda’r nod o 
godi hwyliau. 
Mae’r arian pwysig hwn wedi darparu ystod eang o weithgareddau 
hwyliog sy’n cynnwys pawb, a chafwyd bingo i’r teulu a 
gweithgareddau noson calan gaeaf. Yn ogystal â hyn, mae’r arian 
wedi prynu 10 hwb Wi-Fi symudol er mwyn gwella cysylltiad a’r we 
yn llety’r Rhengoedd Iau, sef mater pwysig a godwyd yng 
nghyfarfodydd pwyllgor y Rhengoedd Iau. 
Mae’r uchod i gyd wedi cynnig cefnogaeth gyson i deuluoedd yn 
RAF y Fali, ac mae hynny wedi helpu i leihau effaith yr adegau o 
ynysu oherwydd cyfnodau clo, a sicrhau fod y gymuned yn cadw 
mewn cysylltiad.  

 

Gweithgareddau Cymuned Rithiol RN FPS 
Mae Cymorth Pobl a Theulu’r Llynges Frenhinol (RN 
FPS) yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau o fewn 
eu platfformau ar-lein a thrwy Zoom ac MS Teams ar 
gyfer Teuluoedd y Llynges Frenhinol i gyda ble 
bynnag y maen nhw o gwmpas y byd. Mae’r rhain yn 
cynnwys: adleoli grwpiau cymorth, sesiynau adloniant 
i’r teulu, clybiau llyfrau, crefftau i oedolion a phlant, 
sesiynau gwybodaeth, pecynnau gweithgareddau a 
llawer mwy! Er mwyn darganfod mwy ac er mwyn 
cymryd rhan, ewch i'n tudalen Facebook ‘Royal Navy 
Family & People Support’ neu ymunwch a’n grŵp 
Facebook ‘RN FPS Community Activities’. 
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Elusen Woody’s Lodge 
Canolfan gymdeithasol yw Woody’s Lodge sy’n cyfeirio cyn-filwyr at y gefnogaeth 
a’r cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn ail-gysylltu â’u teuluoedd a’u cymunedau. 
Ein gweledigaeth yw creu man cyfarfod braf i’r rhai fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd 
Arfog a’r Gwasanaethau Brys, ble gallan nhw gael cymorth a chyngor arbenigol, yn 
ogystal a’r cyfle i gysylltu a ffrindiau a theulu hen a newydd. 
Mae gennym dîm arbennig hefyd wedi ei ariannu gan RNRMC, a’i brif rôl yw cysylltu 
gyda phersonél RN/RM. Mae tîm prosiect RNRMC wedi eu lleoli yn Ne Cymru ar 
dir Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn Y Barri. Rydym yn cynnig gwasanaeth cludiant 

arbennig i'n cefnogwyr, gan eu galluogi  gyrraedd ein canolfan a'n gwasanaethau'n hawdd.  
Os ydych chi eisiau sgwrs neu gefnogaeth, gallwch gyrraedd ein tîm drwy:  
Rhif Ffôn: 01446 781792  
E-bost: support@woodyslodge.org  
Gwefan: www.woodyslodge.org 

 

 

 

  

mailto:support@woodyslodge.org
http://www.woodyslodge.org/
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Llywodraeth Cymru – cyllid ar gyfer plant y Lluoedd Arfog 

Yn dilyn y gweithgaredd casglu data llwyddiannus, mae Cronfa Cefnogi Plant y 
Lluoedd Arfog yng Nghymru, £200,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 2020/21 wedi’i ddosbarthu rhwng pob un o’r 22 awdurdodau lleol yng 
Nghymru. Mae pob ALl wedi gweithio gydag SSCE Cymru a’u Swyddog Cyswllt 
Ysgolion Rhanbarthol i ddatblygu cynllun cyllid ar sut y byddant yn defnyddio’r 
cronfeydd a ddyrannwyd iddynt. Gweler gwefan SSCE Cymru ar gyfer crynodeb o’r 
cyllid a ddyrannwyd i bob ALl a’r crynodeb o’u cynlluniau ariannu. 

 

Cronfa Cefnogi Addysg - Y Weinyddiaeth Amddiffyn 
  

Y Weinyddfa Amddifyn 
(MOD) - Cronfa Cymorth 
addygf (ESF) 
Disgwylir cyhoeddiad yn 
gynnar ym mis Ebrill 2021 
ar gyfer ESF 2022. 

 

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog – Rhaglen Llu dros Newid 

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22, mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd 
Arfog wedi cyhoeddi pecyn o raglenni newydd i gefnogi’r gymuned Lluoedd Arfog, 
gan ganolbwyntio ar adferiad ôl-Covid. 
Bydd Rhaglen Forces for Change ar gael i ysgolion ac awdurdodau lleol i wneud cais 
am hyd at £10,000 (£20,000 yn flaenorol) ar gyfer prosiectau i gefnogi cymunedau y 
Lluoedd Arfog i fod yn llai ynysig ac ymgysylltu mwy yn eu hardal leol. 
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau 2021 yw: 

• Canol dydd 12 Ebrill 

• Canol dydd 2 Awst  

• Canol dydd 19 Tachwedd. 

 

 

 

 

 

 

  

Y diweddaraf yn ymwneud â chyllid 

 

Mae canllawiau a chyngor ar ymgeisio am grantiau ar gael yma 

www.SSCECymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid 

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm
https://www.gov.uk/government/publications/mod-support-fund-for-schools-with-service-children-grant-application-pack
https://www.gov.uk/government/publications/mod-support-fund-for-schools-with-service-children-grant-application-pack
https://www.gov.uk/government/publications/mod-support-fund-for-schools-with-service-children-grant-application-pack
https://covenantfund.org.uk/2021/02/16/new-funding-programmes-opening-in-april-2021/
https://covenantfund.org.uk/programme/armed-forces-covenant-fund-force-for-change-programme/
http://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid
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 Mae Pecynnau SSCE Cymru  ar gael i ysgolion lawrlwytho a chant eu diweddaru’n rheolaidd i sicrhau eu 
bod mor gyfredol a pherthnasol a phosibl.  Dyma’r pecynnau sydd wedi 
eu diweddaru ddiwethaf: 

• Pecyn 1: Rhestr wirio – camau gweithredu a gweithgareddau 
ysgolion 

• Pecyn 4: Llythyr templed i rieni 

• Pecyn 10: Hyrwyddo gweithgareddau allgyrsiol. 

 

Plant y Lluoedd Arfog: canllaw datblygiad proffesiynol athrawon 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgareddau gweithgor 
ar draws y DU yn 2020, gan gynnwys Cefnogi Plant Milwyr 
mewn Addysg Cymru, a adolygodd ddeunyddiau sy’n cael 
eu cynhyrchu ar draws y DU i helpu athrawon wella eu 
cefnogaeth i blant y Lluoedd Arfog. Gellir gweld y 
canllaw/adroddiad yn Gwefan Cynghrair SCiP. 

 

Gyda’n gilydd ar draws y Gymanwlad 

Mae’r Lleng Brydeinig Brenhinol yn cefnogi dysgu am Sul y Cofio ar draws y 
DU ac mae wedi datblygu ystod o adnoddau dysgu am ddim i’w defnyddio 
yn yr ysgol neu gartref. 
Drwy archwilio’r syniad o roi'r lluoedd yn gyntaf, mae'r adnoddau yn edrych 
ar bwysigrwydd y Cofio a'i berthnasedd parhaus.  
Mae’r adnoddau newydd Gyda’n Gilydd ar draws y Gymanwlad yn edrych ar 
gydweithio rhwng Prydain a’r Gymanwlad, o’r 5 miliwn o wirfoddolwyr a 

wasanaethodd gyda milwyr Prydain yn yr Ail Ryfel Byd, i amrywiaeth Prydain fodern heddiw. 
Mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y gwefan RBL, ac mae’r adnoddau yma’n ddelfrydol ar gyfer 
dosbarthiadau, grwpiau rhithiol o fyfyrwyr a dysgu gartref. Mae’r adnoddau yma’n ffordd dda o baratoi eich 
plant / pobl ifanc i fod yn rhan o Sul y Cofio eleni. 

 

Effaith Gymdeithasol o ganlyniad i’r Gwariant ar y Cadetiaid 

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, Cyd-gymdeithas Lluoedd y Cadetiaid a CVQO 
wedi comisiynu astudiaeth ar y gwariant ar y cadetiaid. Mae’r Sefydliad Arloesi ac 
Effaith Gymdeithasol ym Mhrifysgol Northampton yn cyflawni astudiaeth bedair 
blynedd, gyda’r bwriad o helpu i ddeall effaith gymdeithasol gwario ar y cadetiaid 
a’r Rhaglen Ehangu’r Cadet, yn ogystal â budd cymwysterau gan CVQO. Mae’r 
darganfyddiadau hyd yma ar gael yma. 

 

 

 

 

 

 

 

Adnoddau 

 

https://www.sscecymru.co.uk/toolkits/sscecymrutools/default.htm
https://www.scipalliance.org/resources/service-children-a-guide-to-teachers-professional-development-and-2020-uk-task-and-finish-group-report
https://www.britishlegion.org.uk/get-involved/remembrance/teaching-remembrance
https://www.northampton.ac.uk/research/research-institutes/institute-for-social-innovation-and-impact/social-impact-resulting-from-expenditure-on-cadets/
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Blog Iechyd a Lles Plant 

Mae Forces Fitness yn gwmni sydd wedi ennill sawl gwobr, ac mae’n darparu nifer 
o raglenni addysg a hyfforddiant, sy’n rhoi sylw ar iechyd, lles ac adeiladu 
gwydnwch. 
Mae ar gael yn yma Cyfarwyddwr Sean Molino wedi ysgrifennu blog i rannu ei 
wybodaeth ynglŷn â sut y gall plant aros yn iach yn gorfforol a meddyliol. 

 

Adroddiad Gofal Plant Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges 2021 

Nod yr adroddiad yw sicrhau bod y lleisiau, profiadau a 
phryderon sydd gan personél sydd gwasanaethu, a’u 
teuluoedd am ofal plant yn y Llynges Frenhinol wedi cael eu 
cyflwyno’n gywir.  Yn ogystal ag adborth teuluoedd, mae’r NFF 

wedi cynnwys llawr o ymchwil perthnasol er mwyn cyflwyno’r darlun yn llawn. Mae’r adroddiad llawn ar 
gael yma yma. 

 

Adroddiad Gofal Plant Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF 2021 

Gyda pharhad y sylw gan yr RAF, gwneuthurwyr polisi a’r llywodraeth, mae 
Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF eisiau gwneud yn siŵr fod lleisiau teuluoedd yr 
RAF yn cael eu clywed a bod eu profiadau’n cael eu defnyddio yn sail i 
benderfyniadau. 
Mae’r adroddiad llawn ar gael yma yma. 

 

Maniffesto Cymru RBL 2021 

Cyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2021, lansiodd y RBL 
eu Maniffesto Cymru yn ddiweddar, gan amlinellu gweithredoedd allweddol i 
wella lles a gwasanaethau cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru. 
Mae ar gael yn yma, ac mae’r Maniffesto yn galw am ymrwymiad i ariannu 
Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg Cymru yn barhaol ac ariannu’r Gronfa hefyd. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Homeport 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma 

Hwb 
Mae adnoddau Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg 

ar gael ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru, sy’n safle 

canolog ar gyfer pecynnau a deunyddiau addysg 

am ddim i addysgwyr yng Nghymru. 

 

Cylchlythyrau Little Troopers 
Prif gylchlythyr 

Cylchlythyr ysgol 

 

https://www.forcesfitness.co.uk/health-well-being-childrens-lifestyle-support/
https://nff.org.uk/wp-content/uploads/2021/01/NFF-Childcare-Report-2021.pdf
https://www.raf-ff.org.uk/raf-ff-childcare-report-2021/
https://www.britishlegion.org.uk/get-involved/things-to-do/campaigns-policy-and-research/manifestos/wales-manifesto-2021
https://nff.org.uk/homeport-magazine/
https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/5c7e5fe4-2331-4baa-b1c9-285ba6d71924/en?sort=recent&strict=1
https://mailchi.mp/littletroopers/march2021
https://mailchi.mp/littletroopers/littletroopersatschoolmar2021
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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. 

ASTUDIAETH ACHOS NEWYDD: Bwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Blaenoriaeth i gefnogi 

plant y Lluoedd Arfog gyda CAMHS 

I ddweud wrthym am y gwaith rydych yn ei wneud a sut mae hynny wedi bod o fudd i blant Milwyr 

neu gymuned yr ysgol, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk. 

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru 

 

Bydd Newyddlen nesaf SSCE Cymru yn cael ei ddosbarthu yn Haf 2021.  

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

SSCECymru@wlga.gov.uk erbyn 4 Mehefin. 

 

 

Army & You 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma 

Envoy 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma 

Mae gwybodaeth am adroddiad darganfyddiadau 

arolwg rhieni/gofalwyr Cefnogi Plant Milwyr mewn 

Addysg Cymru ar dudalen 25. 

 

 

 

https://www.sscecymru.co.uk/resources/casestudies/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/astudiaethauachos/bwrddiechydprifysgolaneurinbevancefnogaethblaenori/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/astudiaethauachos/bwrddiechydprifysgolaneurinbevancefnogaethblaenori/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://twitter.com/SSCECymru
https://twitter.com/SSCECymru
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://issuu.com/armyandyoumag/docs/a_y_-_spring_2021?fr=sNmVlNjE4MzU5ODE
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=d707f14c-ee83-45bc-a3b9-5cf95d44844b

