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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      

 

Cymhorthydd rheoli achosion 
 
Oherwydd symudedd teuluoedd y Lluoedd Arfog a’r effaith academaidd, 
cymdeithasol ac emosiynol y gall hynny ei gael ar Blant y Lluoedd Arfog, gall 
materion godi sydd angen cefnogaeth a allai fod y tu hwnt i allu’r ysgol ac/ neu’r 
awdurdod lleol (ALl). Yn yr achosion hyn, bydd y Swyddogion Cyswllt Ysgolion 
Rhanbarthol ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn gweithio gyda'r ysgol 
a'r ALl i nodi cefnogaeth y gellid cael mynediad iddo i oresgyn rhwystr/au mae’r 
unigolyn neu grwpiau bychan o blant y Lluoedd yn eu wynebu. 
Bydd y Swyddogion Cyswllt yn cydlynu ymyriadau, monitro’r cynnydd ac yn 
mesur yr effaith yn dilyn proses gyson i Gymru gyfan. Bydd ganddynt fynediad i 
gyllid ar gyfer yr ymyriadau hyn lle bo angen, a sicrhawyd fel rhan o'r cais am 
gyllid i Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog. 
Yna bydd cymhorthydd rheoli achosion gan RSLOs ar gael er mwyn i ysgolion 
gael mynediad ar unrhyw adeg yn ystod o flwyddyn o fis Ionawr 2021. Dylai 
ysgolion gysylltu â’r RSLOs ar gyfer eu rhanbarth i drafod mynediad i’r gronfa. 
 

  

Canfyddiadau arolwg rhieni / gofalwr plentyn/ plant y Lluoedd 
Arfog 

 
Yn ystod mis Medi – Hydref 2020, cynhaliodd SSCE Cymru arolwg rhieni / gofalwyr plant y Lluoedd Arfog. 
Roedd yn rhoi’r cyfle iddynt rannu eu profiadau am fyw yn / symud i Gymru, yr effaith mae eu ffordd o fyw 
yn ei gael ar addysg eu plant a’r gefnogaeth maent wedi ei chael gan ysgolion. 
Cafwyd 121 o ymatebion llawn a dyna fydd cynnwys adroddiadau canfyddiadau a fydd yn cael eu rhyddhau 
erbyn mis Ionawr 2021. 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk  

 

 

 

 

  

Diweddariadau i'r 

rhaglen 

 

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. 

https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/swyddogprosiectsscecymrugyfan/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/swyddogprosiectsscecymrugyfan/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/default.htm
https://twitter.com/SSCECymru
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/sscecymru/swyddogprosiectsscecymrugyfan/default.htm


 
 
 

 

Cyllid Llywodraeth Cymru 
  
Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru: £250,000 i gefnogi plant y lluoedd arfog yn 
ysgolion Cymru 
Bydd £200,000 o’r cyllid yn cael ei ddosbarthu i'r awdurdodau lleol yng Nghymru yn 
seiliedig ar gynlluniau ariannu a ddatblygir gan SSCE Cymru, wedi eu cefnogi gan 
yr RSLOs. I gael rhagor o wybodaeth ar sut y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu, 
ewch i wefan SSCE Cymru. 

 

Cyllid y Weinyddiaeth Amddiffyn 
  
Cronfa Gymorth Addysg (ESF) y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) (2021) 
Mae’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc wrth eu boddau i gyhoeddi canlyniadau 
rownd gynigion i Gronfa Gymorth Addysg yr MOD. 
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 rheini’n destun 

symudiadau / cyfnodau gwasanaeth cyson. 
Mae’r ESF eleni wedi cael croeso arbennig gan ysgolion ar draws y DU, gyda’r DCYP yn derbyn cyfanswm 
o 115 o geisiadau yn gofyn am ychydig yn llai na £4.8 miliwn. 
Caewyd y rownd ymgeisio ar 7 Hydref 2020 
a bydd yr holl geisiadau a gefnogir gan y 
paneli cyllido yn derbyn cyllid llawn neu 
rannol. At ei gilydd, sicrhaodd 72 o 
ymgeiswyr gyllid o Gronfa 2021 (19 llawn, 53 
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. 
Cafwyd saith o geisiadau gan ysgolion 
yng Nghymru ac roedd pump o’r rheiny 
yn llwyddiannus, gan sicrhau cyfanswm 
o £160,000. 
 

 

 

 

 

  

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://llyw.cymru/250000-i-gefnogi-plant-y-lluoedd-arfog-yn-ysgolion-cymru?_ga=2.88987483.1770113930.1597927398-491449421.1578309100
https://llyw.cymru/250000-i-gefnogi-plant-y-lluoedd-arfog-yn-ysgolion-cymru?_ga=2.88987483.1770113930.1597927398-491449421.1578309100
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid/default.htm
http://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/ysgolionacawdurdodaulleol/cyllid


 
 
 

 

 
 

Adroddiad effaith 
Arddangos y gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan Ffederasiwn 
Teuluoedd yr Awyrlu Brenhinol i gefnogi aelodau’r Awyrlu, partneriaid a 
theuluoedd, gyda materion sy’n codi o ffordd o fyw symudol. 
Yn wahanol i rai sefydliadau, nid yw Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu’n 
cynhyrchu adroddiad effaith flynyddol. Mae natur eu gwaith, defnyddio 
tystiolaeth i newid polisi ac ymarfer, yn araf ac felly mae’n arddangos 
dangos y cynnydd dros un flwyddyn. Yn yr adroddiad hwn mae'r 
Ffederasiwn yn dathlu’r hyn a gyflawnwyd drwy gydol 2019 a 2020. 

Yn yr adroddiad, sydd ar gael yma, byddwch yn dod o hyd i: 

• Y mathau o faterion sy'n cael eu hadrodd i ni. 

• Y newidiadau rydym wedi dylanwadu arnynt; a, 

• Astudiaethau achos. 

 

 
Mae’r elusen Reading Force yn rhoi 
llyfrau am ddim a llyfrau lloffion 
arbennig i deuluoedd y Lluoedd 
Arfog sydd yn gwasanaethu ac wedi 
gwasanaethu, ar gyfer plant o bob 
oed, o fabanod i oedolion ifanc, er 
mwyn annog teuluoedd i rannu 

llyfrau, sgwrsio amdanynt a llenwi llyfr lloffion.  
 
Mae ar gael i holl deuluoedd y Lluoedd Arfog, gartref neu oddi-cartref. 
Mae’n arbennig o ddefnyddiol pan fod rhiant wedi’i wahanu oddi wrth 
blant yn sgil cyfnod gwasanaeth neu hyfforddiant fel ffordd o aros yn 

agos, ac i gadw cysylltiad gyda 
neiniau a theidiau a allai fod yn 
gwarchod eu hunain a theulu 
estynedig sy’n byw ymhell i ffwrdd ac 
yn helpu teulu i gadw cysylltiad. Gall 
teuluoedd gymryd rhan ar unrhyw 
adeg.  
 “Rydym wir wedi mwynhau darllen gyda’n gilydd. Weithiau mae’n anodd 
gwybod beth i siarad amdano ar ein galwadau ffôn gyda Daddy, mae 
darllen llyfr ac yna gosod heriau i’n gilydd ar gyfer y llyfr lloffion yn dipyn 
o hwyl." 
Mae adnoddau Reading Force yn rhad ac am ddim a gall ysgolion, 
lleoliadau lles, a grwpiau cymunedol eu rhoi i deuluoedd fel rhan o'u 
cymorth bugeiliol. 
Dilynwch Reading Force ar Facebook i gael newyddion a chyfleoedd 
wythnosol i ennill llyfrau!  
Gall ysgolion a lleoliadau gofrestru ar-lein i dderbyn llyfrau lloffion 
i deuluoedd a phlant: www.readingforce.org.uk  

Y wybodaeth ddiweddaraf am Rwydwaith 

SSCE Cymru  

Sefydliadau’r Lluoedd Arfog  

https://www.raf-ff.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/RAF-Families-Federation-2019-2020-Impact-Report.pdf
http://www.readingforce.org.uk/


 
 
 

 

 

 

 

 

CYMORTH I 
DEULUOEDD A 
PHOBL Y LLYNGES 

Gwasanaeth cymorth 

proffesiynol ymroddedig i'n 

pobl a’u teuluoedd 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau ewch i: 

“Gwasanaeth Ystwyth, Integredig i gwrdd ag anghenion pob un o’n pobl” 



 
 
 

  
Gweithdai Mewn Ysgolion: Mae'r Gantores a’r Gyfansoddwraig o Gymru, 

Bethzienna, yn barod i gynnal gweithdy yn eich ysgol! Bydd pobl ifanc yn dysgu 
hanfodion ysgrifennu caneuon ac erbyn diwedd y gweithdy byddant wedi cwblhau 
cân. I wneud cais am weithdy, cysylltwch â 
enquiries@neversuchinnocence.com 
 
Gweithdy Tlodi Digidol ac Adnoddau Ar-

lein:  I'r rhai hynny a fyddai’n well ganddynt 
gael gweithdy digidol, mae NSI wedi ymuno â’r 

awdur a’r bardd Nik Perring i greu Gweithdy Barddoniaeth Digidol ar 
gyfer eich ystafell ddosbarth! Bydd Nik yn mynd â’ch myfyrwyr ar 
daith i ysgrifennu darn o farddoniaeth y gystadleuaeth. Yn ogystal, 
mae amryw o daflenni gwaith i ysbrydoli drwy farddoniaeth, celf, 
siarad ac ysgrifennu caneuon ar gael yma. 
 
Cystadleuaeth Ryngwladol Barddoniaeth, Celf, Siarad a 
Chaneuon: Oeddech chi’n gwybod y bydd pob person ifanc yn 
derbyn tystysgrif glod bersonol am gymryd rhan yn ein 
cystadleuaeth? Dysgwch fwy am thema eleni: The Unheard Voices 
of Conflict: Stories from Around the World. 
Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 19 Mawrth 2021. 

mailto:enquiries@neversuchinnocence.com
https://drive.google.com/drive/folders/15I_aHLZosafqr8sCOTyQlmAstHKcEjxp
https://www.neversuchinnocence.com/2020-21-competition
https://www.neversuchinnocence.com/2020-21-competition


 
 
 

 
Ym mis Hydref mae Forces Fitness 
wedi darparu eu sesiynau Iechyd, 
lles a gwydnwch i ysgol rhif 130 yng 
Nghymru. Mae’r sesiynau hyn wedi 
cael eu cyflwyno bellach i dros 
15,000 o gyfranogwyr ac mae’r 
adborth wedi bod yn wych. 
Datblygodd Forces Fitness y 

prosiect hwn, ynghyd â chefnogaeth gan athrawon yn Ysgol Gynradd 
Palmerston, y Bari ac ysgol Gyfun Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Yn 
y misoedd diwethaf, llwyddodd Ysgol Gynradd Glyn-gaer yng 
Ngwent ac Ysgol Gynradd Palmerston yn y Bari i ennill cyllid 
Cyfamod y Lluoedd Arfog ar gyfer rhaglenni sy’n ymgysylltu eu 
Cymuned y Lluoedd Arfog ac maent wedi rhoi tîm Forces Fitness a 
Military Veteran Volunteers ar waith i ymgysylltu â Phlant y Lluoedd 
Arfog sydd ganddynt a disgyblion yn yr ysgol a gwella meysydd 
allweddol fel iechyd, lles ac adeiladu gwydnwch.   
Mae’r sesiynau a’r gweithdai wedi cael eu datblygu ar gyfer 
rhychwant eang o ddysgwyr, o blant ysgolion cynradd i fyfyrwyr 
Prifysgol, ac maent yn cyd-fynd yn dda ag amserlen yr ysgol / coleg 
/ Prifysgol. Maent yn canolbwyntio ar addysgu’r mynychwr gyda 
chynghorion iechyd a maetheg hawdd eu dilyn.  Mae pob sesiwn yn 
cynnig cymysgedd o'r ymarferol a theori ac maent yn cael eu cynnal 
yn bennaf yn yr awyr agored neu’r neuadd chwaraeon yn ystod 
tywydd eithafol!  
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: sean@forcesfitness.co.uk     

 

 

 
 

The Armed Forces Covenant have funded The Family Foundation to deliver a 

family focused support project providing: 
 

• Cymorth Hyfforddiant wedi'i deilwra 

• Cymorth gyda gwaith 

• Chwilio am swydd / Sgiliau cyfweld 

• Cymorth Emosiynol a Meddyliol 

• Cymorth lles 

Os ydych chi’n gyn-aelod o’r Lluoedd Arfog, yn aelod o deulu cyn-aelod o’r Lluoedd 

Arfog, yn dal i wasanaethu, yn aelod teulu rhywun sy’n dal i wasanaethu neu’n gofalu 

am gyn-aelod o’r Lluoedd Arfog ac yn byw yn Ne neu Orllewin Cymru, cysylltwch â ni. 

Dilynwch ni ar Facebook ac Instagram 

mailto:sean@forcesfitness.co.uk


 
 
 

  ‘Fy Nhaith Pabi’ 2020 
Yn anfoddus, eleni, fel llawer o sefydliadau eraill, 
nid oedd MPCT yn gallu cynnal trefniadau i nodi 
Dydd y Cofio yn ôl yr arfer. Fodd bynnag, ar gyfer 
Apêl Pabi 2020, cynhaliodd y Lleng Brydeinig 
Frenhinol ei ddigwyddiad ‘Fy Nhaith Pabi’ 
blynyddol, ar-lein, gan annog pobl o amgylch y 
wlad i redeg, loncian neu gerdded er mwyn codi 
arian tuag at y gwaith pwysig maent yn ei wneud 
i gynorthwyo’r rhai mwyaf difreintiedig, a’u 

teuluoedd yng nghymuned y Lluoedd Arfog. Mae MPCT yn teimlo ei 
bod yn hanfodol bod eu dysgwyr yn gallu cymryd rhan mewn 
gweithgareddau’r Cofio mewn rhyw ffordd eleni, fel bob blwyddyn arall. 
Cymerodd staff a dysgwyr MPCT ran trwy gyflawni gweithgareddau corfforol bob diwrnod trwy gydol y 
digwyddiad. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys cerdded, rhedeg, loncian, beicio, ymarferion y rhan 
uchaf o’r corff er mwy galluogi cyfranogiad ar gyfer bob lefel gallu. Targed y milltiroedd yn ystod y 
digwyddiad oedd 38,480 o filltiroedd, sef 19,240 milltir ddwywaith. Mae’r ffigwr 19,240 o bwysigrwydd 
hanesyddol penodol oherwydd ar 1 Mehefin 2916, ac yn ystod diwrnod cyntaf Brwydr y Somme, 
dioddefodd y Lluoedd Prydeinig gyfanswm o 19,240 o farwolaethau mewn un diwrnod. Trwy gyrraedd y 
targed hwn bydd MPCT gyda’i gilydd yn cwblhau 2 filltir i bob marwolaeth ar y diwrnod hwnnw, sy’n cael 
ei adnabod fel y diwrnod mwyaf gwaedlyd yn hanes y Fyddin Prydeinig. 
Mae MPCT yn credu bod hwn yn ffordd wych i ddysgwyr a staff ddangos eu parch i aberth eraill trwy 
weithgaredd a fydd yn hyrwyddo eu lles corfforol a meddyliol eu hunain. Fel sefydliad, mae MPCT wedi 
cyflawni 47,769, sydd yn 9,000 o filltiroedd dros y targed gwreiddiol ac wedi codi £4,987 hyd yn hyn, gyda 
mwy o arian yn parhau i ddod i mewn. 
Mae’r ddolen isod yn rhoi’r manylion llawn: 
https://www.justgiving.com/fundraising/mpct-college2  
https://mpct.co.uk/mpct-poppy-appeal-2020/  
https://www.youtube.com/watch?v=psVlpE0Oo7s  

 

Gwasanaethau Lles y Fyddin – prosiect Hwlffordd 
Mae Cymuned y Lluoedd Arfog yn Hwlffordd wedi bod yn cymryd rhan mewn menter 
newydd sbon i Gadw Cymru'n Daclus. Nod Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yw creu, 
adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ar draws y wlad.  Mae’r fenter yn rhan o 
gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ gwerth £5m gan Lywodraeth Cymru, 

sydd wedi ymrwymo i gaffael, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’. 
Y gwaith cychwynnol fydd adeiladu gwely wedi’i godi a phlannu planhigion brodorol, llachar, aromatig a 
llawn neithdar; gan greu hafan liwgar o fudd i wenyn a gloÿnnod byw. Y cam nesaf yw cynnwys y bobl 
ifanc wrth adeiladu gardd fechan gyfeillgar i fywyd gwyllt yn llawn amrywiaeth o gynefinoedd, gwestai 
pryfed a gwenyn, bwydwyr adar a blychau cynefin. Yna, maent yn gobeithio arsylwi’r bywyd gwyllt 
newydd rydym yn ei ddenu i’n gardd. 

https://www.justgiving.com/fundraising/mpct-college2
https://mpct.co.uk/mpct-poppy-appeal-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=psVlpE0Oo7s


 
 
 

 
 

Cydnabod a chynnal cefnogaeth Castell-nedd Port 
Talbot 
Ar ôl sicrhau cyllid, cyflwynwyd rôl Swyddog Cyswllt Addysg y Lluoedd Arfog 
(AFELO) yn ardal Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot ym mis Ionawr 2020. 
Dechreuodd gwaith yn sydyn i sefydlu AFELO fel cefnogaeth i ysgolion, 
teuluoedd ac asiantaethau partner. Gwnaed cysylltiadau gydag ysgolion ac 
roedd cynlluniau ar waith i gynnig cysylltiadau cefnogol drwy’r awdurdod.  

Yn anffodus, cafwyd oedi gyda hyn pan wnaeth Covid 19 orfodi ysgolion i gau ym mis Mawrth. Ers hynny, 
er yn heriol, cynhaliwyd cefnogaeth gydag ysgolion a chafodd ei ddarparu i deuluoedd lle bo angen.  
Y mis hwn, dysgodd yr awdurdod lleol ei fod wedi llwyddo i sicrhau grant pellach gan ganiatáu i’r gwaith 
oedd wedi dechrau barhau a datblygu hyd yn oed ymhellach. 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Heather Thomas h.thomas2@npt.gov.uk  

 

 
Yn y cyfnod cyn Sul y Cofio, cymerodd ysgolion 
Torfaen ran mewn cystadleuaeth y Cofio. 
Rhoddwyd y dasg i 
ddisgyblion ysgol 
gynradd o greu 

darn o gelf, ac roedd yn rhaid i ddisgyblion uwchradd roi eu capiau 
ysgrifennu creadigol am eu pennau i greu darn o lenyddiaeth. 
Llongyfarchiadau i Poppy Higgs yn Ysgol Gynradd Greenmeadow sydd 
wedi ennill taleb WH Smith gwerth £100 a £100 ar gyfer ei hysgol. 
Wrth ddyfarnu, dywedodd Canolfan Gelf Llantarnam Grange: 
"Am ddetholiad bendigedig o waith – gwaith mor feddylgar a theimladwy 
gan ein pobl ifanc. Defnydd o dechnegau creadigol, arloesol, 
teyrngedau personol prydferth i aelodau o’r teulu. Roedd yn anodd iawn 
i ddewis! Ond rydym wedi dewis yr enillydd am ei symlrwydd prydferth. 
Hoffem hefyd ganmol Leo o Ysgol Gynradd Maendy am ei waith.” 

Enillydd Cystadleuaeth Ysgolion Uwchradd Torfaen yw Emily 
Brown o Ysgol Croesyceiliog. Enillodd daleb WH Smith gwerth 
£100 a £100 i’w hysgol.  
Wrth ddyfarnu, dywedodd Afon Llwyd Writers: 
 “Roedd y cynnig buddugol 
yn gerdd arbennig o gryf, 
gyda delweddau prydferth; 
teimladwy iawn. Mi 
wnaethom ni fwynhau 
darllen pob cerdd. Mae’n 

fendigedig i weld cenhedlaeth newydd o feirdd yn dod i’r amlwg yn 
Nhorfaen ac rydym yn annog pawb a gystadlodd i barhau i ysgrifennu. 
Hoffem hefyd ganmol Sienna Whittaker o Ysgol Croesyceiliog.” 
 
Cyflwynwyd y talebau i’r ddau ddisgybl gan Gefnogwr Lluoedd Arfog 
Torfaen a chynghorydd ward Blaenafon, y Cyng. Alan Jones. 
Ariannwyd y gystadleuaeth fel rhan o Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod 
y Lluoedd Arfog. 
Dymuna Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddiolch i’r holl ddisgyblion a 
gystadlodd, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Afon Llwyd 
Writers a’r Gronfa Ymddiriedolaeth am wneud hyn yn bosibl. 

Addurdodau Lleol 

 

mailto:h.thomas2@npt.gov.uk


 
 
 

 
Wal Rithwir y Pabi 
Gweler y cynigion ffantastig a gafodd 
RCT eleni ar gyfer Sul y Cofio yma. 
 

  

https://www.wicid.tv/poppy-virtual-wall/


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Adnoddau 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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: Prifysgol De Cymru – Cefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog 

 

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. 

 

Army & You magazine 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma  

Yn cynnwys gwybodaeth am SSCE Cymru a’r 

RSLOs newydd ar dud. 13 ac 46. 

Homeport 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma 

Envoy 
Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael yma 

Yn cynnwys gwybodaeth am ganllawiau ariannu SSCE Cymru, 

gwybodaeth am gymorth Covid-19 a’r RSLOs newydd ar dud. 16-17. 

 

 

 

 

Cynllun llysgenhadon am ddim ar gyfer ysgolion cynradd ac 

uwchradd. Adnoddau dwyieithog i ddysgu am UNCRC a phan fod 

ysgolion yn ymuno, rydym yn anfon pecyn adnoddau am ddim. Ar 

gael yma. 

Adnoddau mynd i’r afael a stereoteipiau. Ar gael yma. 

Blociau Adeiladu: Cynhwysiant yn y Cyfnod Sylfaen. Ar gael yma. 

 

https://www.sscecymru.co.uk/resources/casestudies/default.htm
https://www.sscecymru.co.uk/Cymraeg/adnoddau/astudiaethauachos/uswsupportingtheafcommunity/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://issuu.com/armyandyoumag/docs/winter_2020
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=01f6df26-8ea8-4d0c-9fdf-0321a092cc13
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=373e6587-f47e-4ee3-af8b-a0f901d4b106
https://www.complantcymru.org.uk/ein-cynlluniau/
https://www.complantcymru.org.uk/ein-cynlluniau/cynradd/tasgau-arbennig/
https://www.complantcymru.org.uk/cyhoeddiadau/blociau-adeiladu/


 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Digwyddiadau i ddod  

 
Mae gwefan SSCE Cymru bellach yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau. Cliciwch yma i weld 

manylion: 

• Digwyddiadau sydd i ddod gan SSCE Cymru 

• Digwyddiadau rhwydwaith aelodau sydd i ddod gan SSCE Cymru  

• Fforymau Lluoedd Arfog sydd i ddod  

• Fforymau Lluoedd Arfog Bwrdd Iechyd y Brifysgol sydd i ddod 

• 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 

Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru 

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

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

SSCECymru@wlga.gov.uk erbyn 28 Chwefror. 

 

https://www.sscecymru.co.uk/sscecymru/events/default.htm
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk
https://twitter.com/SSCECymru
https://twitter.com/SSCECymru
mailto:SSCECymru@wlga.gov.uk

