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Swyddi trefnwyr cymunedol newydd   

Yn ddiweddar bu i arweinwyr ifanc o’r grŵp TCC yn Ysgol Sant 

Christopher ymweld â Bank Street Social i fwrw golwg ar sgiliau 

iaith arwyddo’r staff. Mae’r grŵp wrthi’n ymgyrchu er mwyn 

cynyddu’r defnydd o iaith arwyddo mewn ysgolion a ledled y 

gymuned.  
  

Mae hwn yn fater y mae’r grŵp yn teimlo’n hynod angerddol yn ei 

gylch. Mae un aelod o’r grŵp, Lewis, yn Fyddar. Bu i weddill y 

grŵp benderfynu dysgu sut i arwyddo er mwyn iddo deimlo’n 

rhan o bopeth ym mywyd pob dydd ac maen nhw’n gobeithio 

sicrhau bod Wrecsam yn le sy’n ystyriol o bawb.  
  

Gyda chefnogaeth a hyfforddiant gan TCC, bu i’r arweinwyr ifanc 

gasglu tystiolaeth ac ysgrifennu at ysgolion lleol. Bu i’w gwaith 

arwain at newid ym mholisïau eu hysgol eu hun. Bu i’r ysgol 

gyflwyno cwrs ‘cyflwyniad i iaith arwyddo’ newydd ar gyfer yr holl staff newydd .  
 

Hyd yn hyn bu i ddau fusnes lleol gytuno i gynnig gwasanaeth iaith arwyddo ac mae’r grŵp yn gobeithio y 

bydd mwy yn mynd ati i wneud hynny hefyd. Dywedodd Lewis sy’n defnyddio Iaith Arwyddo Prydain: 

“Roeddwn i wrth fy modd eu bod nhw’n dysgu iaith arwyddo. Mae yna rŵan modd imi fynd i rywle yn y dref 

ac archebu rhywbeth ar fy mhen fy hun.”  
 

Bu i’r grŵp hefyd gwrdd ag Aelod Cynulliad, Mark Isherwood yn ddiweddar gan gyfrannu tuag at yr 

ymgyrch llwyddiannus yn gofyn am ychwanegu Iaith Arwyddo Prydain i gwricwlwm Cymru.  
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Busnesau lleol yn cytuno i ddysgu iaith arwyddo  

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi y bu cais TCC am grant yn 

llwyddiannus ac maent wedi derbyn £463,000 drwy Gronfa 

Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  Bydd hyn yn help inni 

ddatblygu ein gwaith a chyflogi dau drefnydd cymunedol 

newydd.  Bydd y trefnyddion cymunedol yn gweithio gydag 

amrywiaeth o  grwpiau sy’n aelodau o TCC – yn meithrin 

perthynas, cefnogi pobl i ddewis y materion gorau i fynd i’r 

afael â nhw, a rhoi iddyn nhw gefnogaeth ymarferol er mwyn 

creu newid.  Byddan nhw hefyd yn dod o hyd i ac yn recriwtio 

aelodau newydd i’r grŵp – yn arbennig yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych.   Rydym yn gobeithio y bydd y 

gweithwyr newydd yn ymuno ag ein tîm staff cyn diwedd y flwyddyn. I wybod mwy am y broses recriwtio, 

cysylltwch gyda’r swyddfa.  
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Arweinwyr ifanc yn galw ar gynghorwyr Wrecsam i leihau plastig un defnydd  

Yn ddiweddar bu i Arweinwyr Ifanc o grŵp TCC Ysgol 

Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseph gwrdd 

â Chynghorydd Bithell, Aelod Arweiniol dros Lefydd – yr 

Amgylchedd a Chludiant. Bu iddyn nhw gyflwyno dros 

100 o lythyrau i gynghorwyr lleol iddo gan ddisgyblion 

blwyddyn 7. Bu i’r disgyblion leisio’u pryderon ynghylch 

y defnydd o blastig un defnydd a’r amgylchedd.  
 

Bu’r grŵp TCC yn ymdrechu i leihau defnydd plastig un 

defnydd yn eu hysgol a’r gymuned ehangach a bu iddyn 

nhw lwyddo i berswadio’u hysgol i roi’r gorau i ddefnyddio cyllyll a ffyrc plastig yn y ffreutur.  
 

Dywedodd Katie, arweinydd ifanc TCC , “Rydw i’n bryderus ynghylch dyfodol ein byd ac roeddwn i’n 

dymuno gwneud rhywbeth yn ei gylch. Bu imi godi’r mater gyda fy ngrŵp TCC a bu i eraill gytuno eu bod 

nhw’n bryderus am y sefyllfa hefyd. Felly bu inni benderfynu mynd i’r afael â’r broblem”.  
 

Yn ystod y cyfarfod, bu i’r grŵp fynegi eu pryderon yn gadarn ynghylch yr amgylchedd a gofyn i’r Cyngor 

fynd ati i geisio lleihau plastig un defnydd. Dywedodd y Cynghorydd Bithell, “Roedd yn bleser gen i 

gyfarfod y disgyblion a chlywed eu barn. Roedd eu hangerdd tuag at y broblem bu inni ei thrafod yn 

amlwg. Roeddwn i hefyd yn edmygu lefel eu cwestiynau imi a’u gwybodaeth am ystod o faterion yn 

ymwneud â’r amgylchedd. Hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu cyflwyniad a’u cwestiynau a buaswn i’n fwy na 

bodlon trafod y materion yma eto gyda nhw yn y dyfodol.”  
  

Bydd y grŵp TCC yn parhau gyda’u hymgyrch drwy ofalu bod eu hysgol yn Ysgol Di-blastig a chefnogi’r 

fenter Wrecsam Di-blastig ehangach.  

Hyfforddiant trefnu cymunedol: 11fed—12fed Hydref 2019, Treffynnon 

 “Mae gen i lais!  Dw i ddim yn teimlo’n ddi-rym pellach.” 

Mae yna nawr modd ichi gadw lle ar gyfer ein hyfforddiant 

preswyl ar drefnu cymunedol nesaf. Mae’r sesiynau 

rhyngweithiol yn ymwneud â grym adeiladu, cydweithio gyda 

gwneuthurwyr penderfyniadau, cynnal cyfarfodydd effeithiol a 

datblygu perthnasau cyhoeddus. Rydym yn cynnig llety dros 

nos a phrydau. Mae am ddim i unrhyw un o grŵp aelod TCC ac 

mae croeso i eraill fynychu am gost. I gadw lle neu i wybod 

mwy, cysylltwch â’r swyddfa neu ewch i www.tcc-wales.org.uk/

training.  Os ydych chi’n rhan o grŵp aelod TCC, gallwch hefyd drefnu hyfforddiant am ddim yn arbennig ar 

gyfer eich grŵp – cysylltwch gyda ni os hoffech chi drafod hyn.  

Ein tîm -  Cysylltwch gyda ni                  
Mae croeso i unrhyw un o grwpiau aelodau TCC ddod i'n cyfarfodydd a'n sesiynau hyfforddi. Mae staff TCC 

bob tro yn hapus i gwrdd a siarad am gymryd rhan yn ein gwaith, neu drefnu i ddod i siarad gydag unrhyw 

grŵp.  Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith TCC cysylltwch gyda ni.  Ffôn: 01978 262588 / ebost: 

office@tcc-wales.org.uk.  
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