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Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog Mewn Addysg 

Annwyl Riant/Gofalwr, 

Yn Sir Ddinbych rydym wedi ymrwymo i ddeall anghenion a chefnogi ein dysgwyr gyda’u 
profiad unigryw drwy gydol eu haddysg. Un grŵp o’r fath yw plant personél y Lluoedd 
Arfog.  

Mae ein awdurdod lleol yn cydnabod y gallai plentyn o deulu’r Lluoedd Arfog fod angen 
cefnogaeth gyda dysgu ac iechyd meddwl a lles ar ryw adeg yn eu bywydau oherwydd eu 
hamgylchiadau unigryw. Fe allai hyn fod oherwydd symudedd, adleoli, addysg a/neu 
anghenion cymdeithasol.  

Rhoi cefnogaeth effeithiol i Blant y Lluoedd Arfog a chryfhau ymrwymiad Cyngor Sir 
Ddinbych i Gyfamod y Lluoedd Arfog, gobeithiwn adnabod plant y Lluoedd Arfog yn ein 
hysgolion. Trwy adnabod faint o blant y Lluoedd Arfog sydd yn ein hysgolion, gallwn fod yn 
rhagweithiol wrth adnabod eu hanghenion, sicrhau fod cefnogaeth ar gael a chael gafael 
ar gyllid os oes angen. Gallwn weithio hefyd gyda Chefnogi Plant Milwyr mewn Addysg 
(SSCE) Cymru er mwyn datblygu ein darpariaeth ymhellach i blant y Lluoedd Arfog.  

Amcan SSCE Cymru yw darparu’r cymorth addysgol gorau posib i blant personél y 
Lluoedd Arfog yng Nghymru. Mae SSCE Cymru yn cydweithio â sefydliadau ar draws y 
DU er mwyn adeiladu sail tystiolaeth sydd yn effeithio ar bolisi a systemau. Mae’r prosiect 
hefyd yn darparu cyfres o adnoddau i gefnogi gweithwyr proffesiynol addysg a theuluoedd 
Lluoedd Arfog ar draws Cymru; sydd yn cynnwys adnoddau, newyddlenni, canllawiau am 
gyllid a ffilmiau. Mae gan Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg bedwar Swyddog Cyswllt 
Ysgol Rhanbarthol ar gyfer plant y Lluoedd Arfog, er mwyn datblygu gwybodaeth, sefydlu 
arferion da a chefnogi mynediad at gyllid grant perthnasol a chyfleoedd hyfforddiant. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.SSCECymru.co.uk 

Helpwch ni i ddeall am gymuned y Lluoedd Arfog trwy lenwi’r ffurflen yma: 
https://forms.office.com/r/V14MxzTHjP  erbyn 17 Chwefror. Bob blwyddyn, rydym yn 
rhannu cyfanswm nifer (dim enwau) o blant y Lluoedd Arfog sydd wedi’u cofrestru yn ein 
hysgol gyda SSCE Cymru. Yn unol â chanllawiau GDPR, bydd holl enwau a nodweddion 
sy’n caniatáu adnabod plant yn parhau i fod yn gyfrinachol. 

Cofion cynnes 

James Brown 
Prif Rheolwr Addysg 

http://www.sscecymru.co.uk/
https://forms.office.com/r/V14MxzTHjP
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