
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newyddlenn 
Haf 2019 

Lluoedd Arfog 
Ysgrifennodd SSCE Cymru at dros 1,500 o ysgolion yng Nghymru, gan ddarparu templed llythyr i’w anfon i 
rieni, er mwyn canfod plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog. 

• Ymatebodd 561 o ysgolion 
• Nid oedd gan 173 o ysgolion blant â rhieni yn y lluoedd arfog 
• Mewn 388 o ysgolion canfuwyd cyfanswm o 1,905 o blant â rheini yn y Lluoedd Arfog 
• Mewn 185 o’r ysgolion hynny, dim ond 1-2 o blant â rheini yn y Lluoedd Arfog oedd yno 
• Cafodd plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog eu nodi yn y 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru. 

  
Arolwg ysgolion SSCE Cymru  
Anfonwyd at holl ysgolion yng Nghymru a nododd fod ganddynt blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog ar eu 
cofrestr. Mae rhai o’r canfyddiadau o’r 159 o ysgolion a gwblhaodd yr arolwg yn rhannol neu yn llawn, yn 
cynnwys: 

• Yr her fwyaf cyffredin sy’n wynebu plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog, mewn addysg yw’r effaith 
emosiynol yn ystod gwahanu ac wrth i riant/rieni ddychwelyd 

• Yr heriau mwyaf cyffredin sy’n wynebu ysgolion wrth gefnogi plant â rheini yn y Lluoedd Arfog yw deall 
eu hanghenion emosiynol a lles, a’u cefnogi nhw o ran bylchau yn y cwricwlwm oherwydd symudedd, a 
deall ffordd o fyw milwrol. 

• Y gefnogaeth orau a gynigir gan ysgolion i blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog yw cefnogaeth fugeiliol 
wedi’i deilwra, drwy gael aelod o staff pwrpasol i gefnogi plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog 

• Roedd gan dros hanner yr ysgolion ddiddordeb mewn cydweithio ag ysgolion eraill i gefnogi plant â 
rhieni yn y Lluoedd Arfog 

• Yr adnoddau mwyaf poblogaidd yr hoffai ysgolion ei gael, er mwyn eu helpu i gefnogi'r plant â rhieni yn 
y Lluoedd Arfog, yw canllawiau ariannu, pecynnau gwaith/pecynnau gwybodaeth a gwybodaeth ar 
iechyd meddwl a lles. 

• Dynododd dros 90% o’r ysgolion yr hoffent dderbyn pecyn gwybodaeth ar sut i gefnogi plant â rhieni yn 
y Lluoedd Arfog mewn addysg. 

• Dynododd dros hanner yr ysgolion y byddai eu Cydlynydd ADY a’u Pennaeth yn elwa o gymryd rhan 
mewn hyfforddiant i gefnogi plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog 

• Y mathau mwyaf poblogaidd o adnodd/pecyn hyfforddi yr hoffai ysgolion gael yw pecyn gwybodaeth a 
phecyn hyfforddi digidol. 

 
Cefnogaeth i blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog – gweithdy ariannu  
Ar 26 Mehefin, cynhaliodd SSCE Cymru weithdy i ddod â sefydliadau sy’n gweinyddu ffynonellau ariannu 
ynghyd gydag ysgolion ac Awdurdodau Lleol sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth wneud cais am yr arian. 
Pwrpas y gweithdy oedd creu dogfen ‘canllaw ariannu – cefnogi plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog' a fydd yn 
rhoi gwybodaeth am yr arian sydd ar gael, ac yn darparu cyngor ar geisiadau/cynigion. Y gobaith yw y bydd y 
ddogfen ganllawiau wedi'i gwblhau ac ar gael ar wefan SSCE Cymru erbyn 19 Gorffennaf. 
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Cynorthwyo Plant 
Milwyr yn Ysgolion Cymru (SSCE) 
	  



	  

 

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Rwydwaith SSCE Cymru 
	  Cronfa Cefnogi Plant Milwyr yng Nghymru – 2019/20 
Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £250,000 i gefnogi plant personél y 
Lluoedd Arfog yng Nghymru. 
Bydd y gronfa’n cael ei weinyddu gan SCCE Cymru. 

• Dylid defnyddio’r cyllid i helpu plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog i oresgyn yr heriau y maent yn ei 
wynebu o fewn addysg o ganlyniad i’w ffordd o fyw milwrol 

• Anogir ysgolion i gydweithio er mwyn cyflwyno cynigion clwstwr 
• Mae pob ysgol yng Nghymru gydag o leiaf un plentyn â rhieni yn y Lluoedd Arfog ar y gofrestr yn 

gymwys i wneud cais am y grant 
• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Medi 2019. 

Bydd ffurflenni cais newydd a dogfennau canllawiau ar gael o ganol mis Gorffennaf, yma: 
https://www.sscecymru.co.uk/supporting-service-children-in-wales-fund  
 

 
Cronfa Cefnogi Addysg (Cronfa Gymdeithasol Ewrop) 
Derbynnir ceisiadau nawr! Y dyddiad cau yw 30 Medi 2019. 
Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar agor i ysgolion a ariennir yn gyhoeddus, Academïau ac Ysgolion Rhydd yn y 
DU a fynychir gan blant aelodau o’r Lluoedd Arfog. Mae’n canolbwyntio ar liniaru’r effeithiau ar blant Milwyr 
sy’n cael eu symud / lleoli yn aml. 
Bydd pecyn cais 2020, gan gynnwys y ffurflen gais, cyfarwyddiadau a chanllawiau llawn, ar gael ar wefan: 
https://www.gov.uk/government/publications/mod-support-fund-for-schools-with-service-children-grant-
application-pack  
 
 

Rôl newydd SSCE Cymru: Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned a’r Ysgol i Blant â rhieni yn y Lluoedd 
Arfog 
Penodwyd Sarah Court i’r rôl hon a bydd yn ymuno â SSCE Cymru am chwe mis o 8 Gorffennaf. Bydd Sarah yn 
ffocysu ar ddiweddaru hen adnoddau a chynhyrchu adnoddau SSCE Cymru newydd i helpu ysgolion i gefnogi 
plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog. Yna, bydd hi’n gweithio ar becyn hyfforddi i’w ddarparu i ysgolion yng 
Nghymru. Gallwch gysylltu â Sarah ar ssce@wlga.gov.uk  
 
I gael rhagor o wybodaeth am brosiect SSCE Cymru, edrychwch ar y wefan www.sscecymru.co.uk 

a dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru	  
	  
Mae croeso i chi ddosbarthu llythyr newyddion rhwydwaith SSCE Cymru ymhlith eich rhwydwaith 
a’ch cysylltiadau chi. Gall unrhyw un a hoffai gael ei ychwanegu at Rwydwaith SSCE Cymru 
ymuno yma: http://www.sscecymru.co.uk/home.php?page_id=12&setLanguage=2  
 
 



	  

Directorate Children & Young People (DCYP) 
https://www.gov.uk/government/groups/directorate-children-and-young-people 
Cefnogaeth AAAA 
Fe wnaeth Anna Vrahimi, Pennaeth Cynorthwyol y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, Gwasanaethau 
Anableddau ac Anghenion Addysgol Arbennig, ysgrifennu erthygl ar gyfer adran newyddion ar-lein Ffederasiwn 
Teuluoedd y Fyddin. Mae’r erthygl yn cyfeirio at deuluoedd sy’n symud yn ôl i’r DU o dramor, fodd bynnag 
mae’r cynnwys yn rhoi cyngor i holl rieni gyda phlant AAAA. 
Gellir dod o hyd i’r erthygl Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin yma: http://armyandyou.co.uk/send-support-for-
families/  
Gwasanaeth Cynghori Addysg Plant (CEAS) 
Mae CEAS yn chwarae rhan ganolog wrth ddarparu gweledigaeth Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, sef, ‘Mae 
ein holl blant a phobl ifanc yn ffynnu ac yn cyflawni eu llawn potensial’. Maent yn cynnig cyngor, canllawiau a 
chefnogaeth addysgol i deuluoedd y Lluoedd Arfog mewn meysydd megis trosglwyddo a derbyniadau ysgol, 
‘cadw lle’ ar gyfer rhesymau addysgol, Lwfans Parhad Addysg (CEA) a Lwfans Anghenion Addysgol Arbennig 
a/neu Ychwanegol (SENA) ac addysg dramor, yn ogystal â nifer o feysydd o bryder, ymholiad neu angen.  
Cysylltwch â CEAS am gyngor a chymorth ar DCYP-CEAS-ENQUIRIES@mod.gov.uk  

 
Grantiau bychain (o dan £20,000) 
Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y genedl bod y rhai sy’n gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu, 
a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg. 
O dan raglen Grantiau Lleol Cyfamod y Lluoedd Arfog, mae grantiau hyd at £20,000 ar gael i brosiectau lleol 
sydd am gefnogi integreiddio cymunedol neu ddarparu gwasanaethau’n lleol. 
Llwyddiannnau mewn Ysgolion yng Nghymru (2019): 

• Ysgol Gynradd San Silyn – ‘Blociau Adeiladu: Gwydnwch a Lles’ 
• Ysgol Maes Garmon – ‘Ein hysgol, ein cymuned’ 
• Ysgol Uwchradd Crucywel – ‘Gwella Lles Plant Milwyr’. 

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 9 Medi. 
Am fwy o wybodaeth, ewch i 	  
https://www.covenantfund.org.uk/local-grants-and-digital-development-programme/  
 
Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru 
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 olaf ar gyfer enwebiadau yw 6 Medi. Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am y pecyn cais, 
cysylltwch â Andrew.Williams935@mod.gov.uk  
 



	  

 

 
2019-20 'Blwyddyn llais y disgybl’ 
Mae gan blant sydd â rhieni yn y Lluoedd Arfog gyfraniadau a heriau unigryw, ac mae'r SCiP Alliance yn 
cydweithio i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn clywed yn uniongyrchol gan y bobl ifanc eu hunain. 
Hysbyswch SCiP Alliance am fentrau llais y disgybl sy’n digwydd yn eich ardal chi, drwy gysylltu â 
info@scipalliance.org 	  
SCiP Alliance - Hwb Cymru 
Mae SCiP Alliance yn gweithio mewn partneriaeth â SSCE Cymru a Phrifysgol De Cymru i archwilio'r cydweithio 
rhwng ysgolion, colegau, prifysgolion ac awdurdodau lleol ar draws Cymru yn SCiP Alliance Hwb Cymru. 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: ross.hall@southwales.ac.uk  
 

 
Lansio Adroddiad Cyfamod y Lluoedd Arfog 
Ar 16 Mai lansiodd y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, Adroddiad Blynyddol 
Cyntaf Cyfamod Lluoedd Arfog Cymru. Mae’r adroddiad ar gael yma: https://gov.wales/armed-forces-covenant-
annual-report-2018  
 

  
Y Bwrdd Iechyd Cyntaf yng Nghymru i gydnabod Milwyr fel grŵp blaenoriaeth 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymateb i adborth gan eu cydweithwyr ar Fforwm y Lluoedd 
Arfog, i wella’r cynnig o Ofal Iechyd blaenoriaethol ar gyfer cyn filwyr a gaiff eu hatgyfeirio am faterion iechyd 
mewn perthynas â'u Gwasanaeth Milwrol, fel y disgrifir yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru 2017. Maent wedi 
cytuno i gyflymu atgyfeiriadau i wasanaethau CAMHS ar gyfer plant teuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae hyn yn 
cefnogi eu hymrwymiad parhaus i Gyfamod y Lluoedd Arfog. Caiff holl atgyfeiriadau i’r Gwasanaethau Pediatrig 
eu sgrinio er mwyn canfod os yw'r atgyfeiriad yn blentyn o deulu yn y Lluoedd Arfog. 
 

 
Forces Additional Needs and Disability Forum (FANDF) 
Mae FANDF yn grŵp cefnogi tri gwasanaeth ar gyfer aelodau teulu sydd â phlentyn neu oedolyn dibynnol 
gydag anghenion ychwanegol a/neu anabledd neu sydd ag anghenion ychwanegol a/neu anabledd eu hunain. 
Mae FANDF yn darparu teuluoedd ac unigolion gyda chyfle i drafod ffyrdd o sicrhau bod gan blant ac oedolion 
fynediad i'r gefnogaeth orau gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a chyrff proffesiynol eraill.  
Mae aelodaeth am ddim ac yn darparu: 

• Canllawiau Anghenion Ychwanegol ac Anableddau  
• E-Newyddlen FANDF  
• Cyfle i fynychu ein cynhadledd am ddim a gynhelir bob dwy flynedd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn a 

digwyddiadau FANDF rhanbarthol eraill 
• Gwybodaeth ar destunau o ddiddordeb drwy e-bost a’r wefan. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://www.ssafa.org.uk/forces-additional-needs-disability-forum  
Os hoffech ddod yn aelod o’r FANDF, cysylltwch â ANDA@ssafa.org.uk  
 



	  

 

 

 
Templed Cwrs Lles Plentyn Milwr 
Mae Little Troopers wedi creu popeth sydd ei angen ar ysgol i ddarparu’r cwrs lles, saith sesiwn hwn mewn 
ffordd ryngweithiol, sy'n hawdd i blant ac sy'n canolbwyntio ar filwyr. 
Sesiynau: 

1. Ymwybyddiaeth Ofalgar 
2. Perthyn/Hunaniaeth 
3. Ysgrifennu Creadigol 
4. Gwahanu/Lleoli 
5. Arwyr 
6. Newid  
7. Dyma Fi. 

Beth sydd wedi’i gynnwys: 
• Llyfryn cyflwyno 
• Co' bach (wedi’i lwytho â 32 dogfen gan gynnwys gwahoddiadau, tystysgrifau, cyflwyniadau PowerPoint 

ar gyfer bob sesiwn, nodiadau i’r hwylusydd a thaflenni gweithgaredd) 
• Map A1 
• Sticeri 
• Cardiau galw bingo mewn bag 
• Cardiau llawr 
• Cardiau Siarâds. 

Mae cod cyflwyno (WB50) sy’n caniatáu i ysgolion brynu’r pecyn am £50 yn unig. 
I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â https://www.littletroopers.net/blog/2019/06/19/our-fantastic-well-
being-course-is-out-now/  
 

  
Mae’r wobr hwn yn rhaglen, a gynhelir mewn partneriaeth gydag ysgolion ar gyfer unigolion 6-14 oed, a’r nod 
yw helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu lefelau hanfodol o hyder, gwytnwch a hunangred. 
Pum thema allweddol Gwobr y Tywysog William yw: 

• Datblygiad Personol – Adeiladu sylfaen o gryfder mewnol 
• Perthnasau – Ystyried sut all unigolion fod yn fwy effeithiol drwy gysylltu â phobl eraill 
• Cydweithio – Dod â phobl ynghyd i gyflawni canlyniad sydd angen cryfder meddyliol neu gorfforol 
• Cymuned – Helpu pobl ifanc i wneud cyfraniad i’r rhai o’u hamgylch 
• Yr Amgylchedd – Galluogi pobl ifanc i werthfawrogi’r byd o’u cwmpas,  fel y gallent gysylltu â rhywbeth 

tu hwnt i’w hunain. 
I gael gwybod mwy, gwyliwch https://vimeo.com/289197808/9bbd0104f7 neu ewch i 
https://www.skillforce.org/  
 



	  

 

 
Seminar Ymchwil 
Prifysgol Winchester 
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 11:00-14:00 
Mae’r seminar yn gyfle i glywed am ymchwil sy’n codi mewn perthynas â phrofiadau a chanlyniadau addysgol 
plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog.  Mae hefyd yn gyfle i gyfarfod a rhwydweithio gydag ymchwilwyr eraill yn y 
maes, ac i drafod eich ymchwil diweddar a chyfredol.  Bydd cyfle hefyd i chi helpu i lywio cyfeiriad yr ymchwil i 
brofiadau addysgol plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog yn y dyfodol. 
I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â 	  https://www.scipalliance.org/events/scip-alliance-research-seminar 	  
 

 
Gwyliau i’r Teulu yn Exmoor 
21-15 Hydref 
Gwyliau antur preswyl AM DDIM i deuluoedd milwrol fynychu gyda'i gilydd, gyda'u plant sydd rhwng 5-18 oed, 
sydd ag anghenion ychwanegol a/neu anableddau. 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Awst. 
I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â www.ssafa.org.uk/short-breaks  
Cysylltwch â: ANDA@ssafa.org.uk, 0207 463 9411 
 

  
Cynhadledd Ymarferwyr  
Dynamic Earth, Caeredin 
Dydd Mawrth 5 Tachwedd 9:00-16:15 
Bydd y gynhadledd yn edrych ar siwrneiau bywyd plant a phobl ifanc o deuluoedd yn y Lluoedd Arfog, ac yn 
cynnwys cyflwyniadau gan weithwyr proffesiynol arweiniol, stondinau masnach, astudiaethau achos arferion da 
a lleisiau pobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnwys cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer cynrychiolwyr i drafod materion 
allweddol, gwneud cysylltiadau newydd a derbyn syniadau i gefnogi eu harferion eu hunain. 
I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â https://www.rcet.org.uk/rcet-conference-supporting-confident-
journeys/  
 
 
 
 
 
 
 
 

Digwyddiadau sydd i ddod 
	  

Gwasanaethau Lles y Fyddin – Clwb Ieuenctid Cashfield 
Mae grŵp o ferched o Glwb Ieuenctid Cashfield yn Hwlffordd wedi bod yn hybu iechyd meddwl cadarnhaol ar 
gyfer pobl ifanc o deuluoedd y Lluoedd Arfog.  Mae hyn wedi ffurfio rhan o’u Gwobr Dug Caeredin Efydd a gaiff 
ei arwain gan Wasanaeth Lles y Fyddin ac Ieuenctid Sir Benfro. Mae’r grŵp wedi gwneud cynnig llwyddiannus 
ar gyfer arian o Fanc Ieuenctid Sir Benfro gan dderbyn £479 tuag at brynu offer TG.  Maent wedi bod yn brysur 
yn cynhyrchu posteri a chynnal rhaglenni rhyngweithiol i archwilio materion ac ymwybyddiaeth iechyd meddwl 
a all effeithio ar bobl ifanc sy’n dod o deuluoedd milwrol. 
 



	  

Digwyddiadau a Fforymau Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog: 
Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Tref Tredegar 
Parc Bedwellte 
Ddydd Sul 30 Mehefin  
 
Cyngor Casnewydd – Diwrnod y Lluoedd Arfog 
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd 
Dydd Llun 1 Gorffennaf  
 
Fforwm Cyfamod y Lluoedd Arfog Torfaen 
Tŷ’r Cyngor, Ventor Road, Hen Gwmbrân, NP44 3JY	   
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 10:00-12:00 
 
Cyfarfod Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog Wrecsam 
Neuadd y Dref, Wrecsam 
Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 10:00-12:00 
 
Cyfarfod Grŵp Llywio Cyfamod y Lluoedd Arfog Blaenau Gwent 
Swyddfeydd Dinesig, Glynebwy 
Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 10:00-12:00 
 
Partneriaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog Sir Ddinbych 
Cyngor Sir Ddinbych 
Dydd Iau 11 Gorffennaf 10:30-12:30 
 
Fforwm y Lluoedd Arfog Sir Fynwy 
Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA 
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 9:30-11:30 
 
Cyfarfod Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog Conwy 
Y Cymry Brenhinol, Canolfan Milwyr wrth Gefn, Bae Colwyn 
Dydd Iau 29 Awst 10:30-12:30 
 
Cyfarfod Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog Gwynedd 
Ystafell Llyfni, Pencadlys y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon 
Dydd Llun 9 Medi 10:00-12:00 
 
Fforwm y Lluoedd Arfog Caerdydd a’r Fro 
Barics y Maendy, Caerdydd	   
Dydd Mercher 11 Medi 10:00-12:00 
 
Cyfarfod Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog Ynys Môn 
RAF y Fali 
Dydd Iau 12 Medi 10:30-12:30 
 
Cyfamod y Lluoedd Arfog Sir Benfro 
Neuadd y Sir, Cyngor Sir Penfro, Hwlffordd 
Ddydd Mawrth 17 Medi 10:00-12:00 
 
Fforymau Lluoedd Arfog y Byrddau Iechyd: 
Aneurin Bevan 
Barics Rhaglan, Casnewydd 
Dydd Gwener 13 Medi  
 

 
 
 

 



	  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnoddau 
	  
Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin - Cylchgrawn Y Fyddin a T 
Cafodd plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog mewn ysgolion yng Nghymru eu cynnwys yn adran 'Our youngsters 
voices' (tud.32-33). Mae'r argraffiad diweddaraf ar gael yma: http://bit.ly/AYsummer19  
 

 
Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru 

 
 
 

Bydd Llythyr Newyddion nesaf SSCE Cymru yn cael ei ddosbarthu yn Hydref 2019. Os 
hoffech gyfrannu i’r rhifyn nesaf, dylech anfon eich cynnwys at millie.taylor@wlga.gov.uk 

erbyn 6 Medi. 
 

Astudiaeth Achos Ysgol 
	  
Rydyn ni wastad yn chwilio am enghreifftiau o’r modd mae ysgolion yn gweithio gyda phlant milwyr. Os ydych 
chi’n gweithio gyda phlant o’r fath, byddai’n dda gyda ni glywed gennych chi, ni waeth a ydych chi’n helpu un 
plentyn neu lawer o blant. I roi gwybod inni am eich gwaith a sut mae disgyblion neu gymuned yr ysgol wedi 
elwa arno, cysylltwch â’r prosiect yn uniongyrchol neu lenwi templed yr astudiaethau achos a’i anfon trwy ebost 
at ssce@wlga.gov.uk  
 

Fforymau Lluoedd Arfog y Byrddau Iechyd: 
Aneurin Bevan 
Barics Rhaglan, Casnewydd 
Dydd Gwener 13 Medi  
 
 

 
 
 

 


