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Gweithdy Cymorth Dyngarol  

Cynlluniwyd y gweithdy dysgu hwn i helpu pobl ifanc i 
ddatblygu eu gwybodaeth a’u barn ynghylch cymorth dyngarol.  

 TAGIAU 

Gweithdy cymorth 
dyngarol  

Ystod Oedran: 14 - 18 blwydd oed      Amser: Tua 1.5-2 awr 

Amlinelliad 

Y tu ôl i adroddiadau swyddogol a data ystadegol, mae pobl go iawn sydd wedi profi trais, tlodi a cholled yn 
eu gwlad enedigol ac ar eu taith i chwilio am fywyd mwy diogel. Nod y gweithdy hwn yw helpu pobl ifanc i 
ddeall yn well brofiadau pobl mewn argyfwng dyngarol a'r graddau y mae cymorth dyngarol yn ateb eu 
hanghenion cymhleth.  

Mae'r gweithgaredd yn rhoi sylw i ddwy astudiaeth achos o Libanus yn Ionawr 2016. Mae profiadau Hannan 
a Fatima yn unigryw iddyn nhw ond nid ydynt yn anarferol. Mewn argyfyngau cymhleth ni fydd pobl bob 
amser yn cael y cymorth dyngarol trefnus sydd ei angen arnyn nhw. Mae anghenion pobl yn gymhleth hefyd 
ac yn ymestyn y tu hwnt i eitemau sylfaenol fel bwyd, dillad a chysgod. Er enghraifft, mae ar lawer o bobl 
angen cymorth i gofrestru fel ffoaduriaid, derbyn eu hawliau a chael gwybodaeth.  

Bwriedir bod y sesiwn hwn yn cael ei redeg gan athro/athrawes neu fel gweithgaredd dysgu cyfoedion gan 
bobl ifanc. Mae pob rhyddid i bobl ifanc addasu a newid y gweithgareddau a awgrymwyd er mwyn iddynt 
gyd-fynd ag amcanion dysgu penodol. Dylai athrawon gefnogi myfyrwyr iau er mwyn sicrhau dysgu, 
cynllunio a darpariaeth effeithiol. Hefyd, gallwch gynnal y gweithgaredd hwn gan ddefnyddio eich 
ffotograffau a’ch tystiolaeth eich hun a gallech ganolbwyntio ar fathau eraill o argyfyngau dyngarol fel 
trychinebau naturiol.  

Amcanion Dysgu 

• Nodi anghenion pobl y mae argyfwng 
dyngarol yn effeithio arnyn nhw. 

• Gwerthuso i ba raddau y mae cymorth 
dyngarol yn bodloni'r anghenion hyn.  

• Awgrymu cymorth dyngarol ychwanegol a 
ddylai fod yn flaenoriaeth yn ystod argyfwng. 

Deilliannau 

• Bod pobl ifanc yn adolygu ac yn dewis tystiolaeth o 
eiriau a ffotograffau’r astudiaethau achos ynghylch 
ffoaduriaid sydd wedi ffoi o Syria.  

• Bod pobl ifanc yn asesu effeithiolrwydd y cymorth 
dyngarol a roddir i ffoaduriaid ac yn blaenoriaethu 
mathau ychwanegol o gymorth.  

Adnoddau 
• Pecyn Adnoddau: Hannan (taflen ffeithiau a 2 ffotograff) 
• Pecyn Adnoddau: Fatima (taflen ffeithiau a 2 ffotograff) 
• Siart droi, marcwyr/pennau ar gyfer cymryd nodiadau yn ystod y drafodaeth 
• Cyflwyniad a sgript ynghylch cymorth dyngarol a chyflwyniad PowerPoint a sgript ynghylch cymorth 

dyngarol ar gyfer pobl sy'n symud 
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1. Cyn y Gweithdy   

Wrth baratoi ar gyfer y gweithdy hwn adolygwch y cyflwyniadau PowerPoint ynghylch Cymorth 
Dyngarol a Phobl sy'n Symud er mwyn gwella eich gwybodaeth am wledydd lle mae rhyfeloedd yn 
digwydd. Er mwyn dysgu cymaint â phosibl am y cymorth dyngarol y mae sefydliadau o'ch gwlad 
chi'n ei ddarparu i bobl y mae’r argyfwng yn Syria yn effeithio arnyn nhw, rydym yn argymell eich 
bod yn ymweld â'r gwefannau canlynol:      

• Oxfam GB 
o http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/syria-crisis  
o http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/refugee-crisis  

 
• Polish Humanitarian Action 

o http://www.pah.org.pl/nasze-
dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom  

2. Gweithgareddau  

Dysgu Cyn Dechrau  

Dylai’r bobl ifanc i gyd wylio'r cyflwyniad PowerPoint ynghylch Cymorth Dyngarol cyn y sesiwn hwn. 
Mae'r astudiaethau achos yn y gweithgaredd hwn yn rhoi sylw manylach i brofiadau dwy o'r 1.5 
miliwn o Syriaid sydd wedi ffoi i Libanus (gweler sleid 7 o'r cyflwyniad PowerPoint).  
 
Ymarfer 1 

Dylai'r bobl ifanc weithio mewn grwpiau bychain gyda hanner y grwpiau'n edrych ar astudiaeth 
achos 'Hannan' a'r hanner arall yn edrych ar astudiaeth achos 'Fatima'.  Argraffwch ddigon o gopïau 
o becyn adnoddau ‘Hannan’ a phecyn adnoddau ’Fatima' a dechreuwch trwy ddosbarthu'r 
ffotograffau i'r bobl ifanc.  Mae dau ffotograff ym mhob pecyn adnoddau. Peidiwch â dosbarthu'r 
taflenni ffeithiau ar hyn o bryd.  
 
Dylai'r bobl ifanc drafod y ffotograffau a cheisio cytuno ar atebion i'r cwestiynau canlynol: 
 

1. Beth mae'r ffotograffau’n ei ddweud wrthych chi am y bobl y gallwch eu gweld? (Er 
enghraifft: eu hoed, eu rhyw, beth maen nhw'n ei wneud, ble maen nhw'n byw). Ceisiwch 
sicrhau bod eich atebion yn ffeithiol yn hytrach na dyfaliad neu dybiaeth.  

 
2. Mae Fatima a Hannan yn ffoaduriaid o Syria sydd wedi ffoi i Libanus. Gan ddefnyddio 

tystiolaeth o'r ffotograffau, lluniwch restr o'u hanghenion dyngarol, yn eich barn chi. 
Ceisiwch restru'r anghenion yn nhrefn eu blaenoriaeth. 

 
3. Gan ddefnyddio tystiolaeth o'r ffotograffau, lluniwch restr o unrhyw gymorth dyngarol y 

mae Fatima neu Hannan wedi'i dderbyn, yn eich barn chi.  
 

4. Nid yw ffotograffau’n rhoi’r stori gyfan bob amser. Pe gallech chi ofyn pum cwestiwn er 
mwyn dysgu mwy am y bobl yn y ffotograffau hyn, beth fyddai'r cwestiynau hynny?  

http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/syria-crisis
http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/refugee-crisis
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom
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5. Yn olaf, dylai'r grwpiau ddangos eu lluniau i'r naill a'r llall ac egluro’u syniadau a'u 

casgliadau.  

Gweithgaredd ychwanegol  

Beth sy'n digwydd y tu hwnt i'r ffrâm? 

Gosodwch un o'r ffotograffau ar ganol darn mawr o bapur plaen. Tynnwch lun o’r hyn rydych chi'n 
meddwl sydd y tu hwnt i ymylon y ffotograff. Dangoswch eich darluniau i'r naill a'r llall. Pa 
debygrwydd a pha wahaniaethau sydd yn eich lluniau?  

Ymarfer 2 

Dosbarthwch daflenni ffeithiau 'Hannan' a 'Fatima' fel bod gan bob grŵp bellach becyn adnoddau 
cyflawn sef dau ffotograff a thaflen ffeithiau.  

Cwestiynau i'w trafod: 

1. A oes unrhyw dystiolaeth ychwanegol yn y taflenni ffeithiau ynghylch anghenion dyngarol 
Hannan neu Fatima? Beth yw'r anghenion hyn? 

 
2. A oes unrhyw dystiolaeth ychwanegol yn y taflenni ffeithiau ynghylch y cymorth dyngarol y 

mae Hannan neu Fatima wedi'i gael? Pa gymorth a gawson nhw?  
 

3. A ydych chi'n meddwl bod y cymorth dyngarol y mae Hannan neu Fatima wedi'i gael yn 
ddigonol ar gyfer eu hanghenion? Yn eich barn chi, pa gymorth arall sydd ei angen arnyn 
nhw? Trefnwch eu hanghenion yn ôl eu blaenoriaeth a'u pwysigrwydd.  

 
4. Rhannwch eich syniadau â'r grwpiau eraill. Faint o gytuno sydd?  

Gweithgaredd ychwanegol  

Ysgrifennu llythyr. 

Ysgrifennwch lythyr at rywun sy'n gwneud penderfyniadau i eiriol dros ddarparu gwell cymorth 
dyngarol i ffoaduriaid o Syria. Byddwch mor benodol ag y gallwch am y mathau o gymorth a ddylai 
fod yn flaenoriaeth a defnyddiwch dystiolaeth o'r astudiaethau achos i gefnogi eich dadl.  
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  Hannan – Ffotograff 1 

Mae Hannan Hassan Khalaf, 20 oed, yn eistedd 
gyda'i merch Amal, 3 oed, a'i mab Mohsen, 4 oed, yn 
y babell sy'n gartref iddi hi a'i theulu mewn 
anheddiad anffurfiol ar gyfer ffoaduriaid o Syria ger 
tref Baalbek yn Nyffryn Bekaa, Libanus ar 26 Ionawr, 
2016.  

Ffotograff: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Hannan – Ffotograff 2 

Y gegin yn y babell sy'n eiddo i Hannan 
Hassan Khalaf, 20 oed, a'i theulu mewn 
anheddiad anffurfiol ar gyfer ffoaduriaid o 
Syria ger tref Baalbek yn Nyffryn Bekaa, 
Libanus, ar 26 Ionawr, 2016 

Ffotograff: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Fatima - Ffotograff 1 

Mae Fatima, 65 oed, o Idlib yn Syria yn eistedd 
ar ris y garafán sy'n gartref bellach iddi hi a'i 
gŵr mewn anheddiad ar gyfer ffoaduriaid o 
Syria ger tref Zahle, yn Nyffryn Bekaa, Libanus, 
ar 25 Ionawr 2016.  

Ffotograff: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Fatima - Ffotograff 2 

Mae'r ffrindiau Amman Saddek Fayad, 66 oed; Souad 
Shoukair, 55 oed a Fatima Haslan, 67 oed (ar y dde) yn 
rhannu straeon ar ris carafán Fatima mewn anheddiad ar 
gyfer ffoaduriaid o Syria ger tref Zahle yn Nyffryn Bekaa, 
Libanus, ar 25 Ionawr, 2016.  

Ffotograff: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Taflen Ffeithiau – Hannan  

Hannan Hassan Al Khalaf, 20 oed 
Gwersyll Khalaf (Ardal Saide)  
 
"Rydw i yma ers tair blynedd. Mae gennyf bedwar o blant; ganed dau ohonyn nhw yma yn y 
gwersyll.  
 
"Rwy’n dod o Raqa, Syria. Roedd llawer o fomio'n digwydd yn Raqa, cyrchoedd awyr, bomiau'n 
cwympo o'n cwmpas ym mhob man. Roedden ni'n gallu clywed y bomiau'n cwympo trwy'r amser 
a gwelodd fy ngŵr lawer o bobl wedi'u hanafu.  
 
“Rwy'n meddwl bod ein tŷ ni'n iawn o hyd ond roedd rhaid i ni adael achos bod gormod o bobl 
wedi dod i Raqa; daeth chwaer a brawd yng nghyfraith fy ngŵr i aros gyda ni. Aeth popeth yn 
ddrud iawn a 'doedd dim bara ar ôl. 
 
“Roedd ffoaduriaid yn cysgu yn yr ysgol leol. Roedden nhw ynddi pan gafodd ei tharo. Roedd 
cymaint o ofn arnom ni y byddai ein tŷ ni'n cael ei fomio, fe benderfynon ni adael.  
 
"Doedden ni ddim yn gallu mynd â dim gyda ni, dim dillad hyd yn oed. Fe deithion ni ar fws am 
bedair awr er mwyn cyrraedd y ffin a theithio am ddwy awr wedyn o'r ffin i ddyffryn Bekaa.  
 
"Roedd fy nhad yn arfer gweithio yn ardal Bekaa flynyddoedd yn ôl pan oeddwn i'n ifanc iawn a 
dyna pam y penderfynom ni ddod yma. Treuliais i ddwy flynedd yma gyda'm tad pan oeddwn i'n 
fabi ond dydw i'n cofio dim am hynny, felly pan gyrhaeddon ni yma dair blynedd yn ôl, roeddwn i 
fel petawn i'n gweld Bekaa am y tro cyntaf. Roedd dyn yma oedd yn adnabod fy mrawd ac fe 
drefnodd le i ni aros mewn gwersyll.  
 
"Gadewais i bopeth yn Raqa; fy mywyd, fy atgofion, fy mhethau. Roeddwn i'n drist iawn am hynny 
ar y dechrau ond rydw i wedi arfer nawr. Ond rwy'n dal i feddwl am Syria. Rwy'n meddwl am fy 
nghymdogaeth. Roeddwn i'n arfer cadw siop fach a byddai'r plant yn galw heibio ar eu ffordd i'r 
ysgol ac ar eu ffordd adref.  
 
"Roedd ein cymdogaeth ni yn fach iawn ac yn lân; roedd popeth gennym ni. Gallech chi gerdded i 
bobman, 'doedd dim angen car. 
 
"Dydyn ni ddim wedi cael unrhyw newyddion o Raqa ers o leiaf fis nawr achos 'does dim signal 
ffôn yno bellach. Mae pobl yn dal i fyw yno. Mae perthnasau fy ngŵr yn dal i fyw yno.  
 
“Y gaeaf yw'r cyfnod anoddaf yma yn y Bekaa. Mae'n wlyb ac yn oer iawn a dydyn ni ddim wedi 
arfer byw mewn pebyll. Yn yr haf, mae'n dwym ac yn debycach o lawer i fywyd yn Syria. Ond 'does 
byth digon o ddŵr gennym ni. 
 
“Yn y gaeaf, rwy'n poeni am fy nghymdogion sydd â phebyll gwan sy'n cwympo, a dim bwyd.  
Weithiau, mae stormydd ac rydyn ni'n gweld pebyll yn cwympo.  
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"Mae fy ngŵr yn gweithio yn y caeau ac yn gwneud tasgau i'r cymdogion ond mae ganddo 
afiechyd yn ei goes a ‘dyw e ddim yn gallu gweithio trwy'r amser. Mae ganddo afiechyd esgyrn 
brau yn un o'i goesau ac yn ei gefn.  
 
"Mae sefydliad yn rhoi tanwydd i ni yn y gaeaf ac rydyn ni'n cael benthyciad i brynu bwyd. Mae fy 
ngŵr yn ad-dalu'r benthyciad pan fydd e’n gallu. Ar hyn o bryd, mae gennym ni ddyledion gwerth 
$200UD yn y siopau bwyd lleol.  
 
"Rydw i wedi cael dau o blant ers i ni ddod yma i fyw. Cawson nhw eu geni yn yr ysbyty lleol. 
Aethom at yr elusen Médecins Sans Frontières (Meddygon Heb Ffiniau) i gael cymorth. Dywedodd 
y meddyg pa ysbyty y gallem ni ddefnyddio.  
 
"Dywedodd Oxfam wrthym sut oedd cofrestru'r plant. Cawson ni lyfr ganddyn nhw sy'n ein dysgu 
ni am y broses. Rydw i wedi cofrestru fy mhlentyn dwy oed ond dim ond ugain diwrnod oed yw'r 
baban a ‘dyw e ddim wedi cael ei gofrestru eto. Mae angen ei gofrestru cyn pen blwyddyn.  
 
"Rydyn ni wedi cofrestru ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) 
ond rydyn wedi dod i Libanus yn anghyfreithlon a does dim fisâu gennym ni."  
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Taflen Ffeithiau - Fatima 

Fatima Haslan, 67 
(yn eistedd ar yr ochr dde yn ffotograff 2 yn gwisgo cardigan las) 
 
"Gwersyll wedi'i reoli gan sefydliad anllywodraethol (NGO) yw Urda, yn Nyffryn Bekaa.  
 
"Rwy’n byw yn Libanus ers tair blynedd. Teithiais i Beirut i ddechrau, a byw mewn maestref yn ne'r 
ddinas. Roedd fy mab yn gweithio ac yn byw yn y gwersyll yma felly daethom ni yma i ymuno ag ef 
8 mis yn ôl. Mae byw yma yn y gwersyll yn llawer gwell achos 'does dim rhaid i ni dalu rhent. 'Does 
unman yn debyg i'm gwlad fy hun. Petai'n rhaid i mi fyw mewn un ystafell fach hyd yn oed, 
byddai'n well gennyf fyw yn Syria.  
 
"Rwy'n dod o Idlib. Cafodd fy nghartref ei ddinistrio gan gyrchoedd awyr. Mae gennyf bump o 
blant; mae pedwar yn dal i fyw yn Idlib, ac mae un mab yn byw yma. Mae fy meibion yn dweud 
bod pethau'n ddrwg iawn yn Idlib. Rwy'n siarad gyda nhw ar ffôn fy nghymydog.  
 
"Mae fy ngŵr yn ddall felly doedden ni ddim yn gallu ymdopi mwyach yn Syria. Cafodd ein tŷ ei 
fomio a ninnau’n dal ynddo. Rydyn ni'n hen iawn a 'doedden ni ddim yn gallu ymdopi â'r 
amgylchiadau mwyach. Roedd hi'n anodd iawn.  
 
"Roedden ni'n ffodus ein bod ni'n dal i allu bwyta achos bod gennym ni ychydig o dir. Ond roedd 
ein hamodau byw yn wael iawn. Roeddem ni’n gallu clywed yr awyrennau’n bomio pobman trwy'r 
amser. Buom ni'n byw yn y caeau am ychydig o ddyddiau ac yna penderfynon ni ddod i Libanus.  
 
"Daethom ni yma ar fws. Fe gymerodd 24 awr ac roedd llawer o reolfeydd ar bob ochr i'r ffin. 
Roedd pethau’n haws cyn i awdurdodau Libanus wneud hawlenni preswylio'n orfodol. Nawr, 
mae'n rhaid i ni dalu $200UD y flwyddyn i adnewyddu ein hawlen breswylio.  
 
"Does dim hawlenni gennym ni; rydym ni yma'n anghyfreithlon. Os ydym ni'n gadael y gwersyll, 
mae perygl y cawn ein harestio, felly ‘wnawn ni ddim camu mwy na dau fetr y tu allan i'r gatiau.  
 
"Mae gan bob teulu yma broblemau; ein problem fwyaf yw'r hawlen breswylio. Mae gennym ni 
bopeth arall sydd ei angen arnom ni yma; bwyd, dŵr, trydan. Gallwn ni brynu tanwydd ar gyfer ein 
stôf. Rydyn ni'n gyfarwydd â'r oerfel fodd bynnag; mae hi'n oer fel hyn yn Idlib yn y gaeaf. 
 
"Roedd dau lawr yn ein tŷ yn Idlib. Roedd gennym ni ddŵr poeth, lloriau marmor a darn bach o dir 
lle'r oedden ni'n tyfu grawnwin a ffigs. Mae gen’ i hiraeth am bopeth yn Syria; roedd ein bywyd 
heb ei ail. Roedd gan y tlodion hyd yn oed amodau byw da. Rydyn ni'n gobeithio mynd adref ryw 
ddydd. Byddwn ni'n mynd yn ôl cyn gynted ag y daw'r rhyfel i ben."  
 


	Gweithdy Cymorth Dyngarol
	1. Cyn y Gweithdy
	2. Gweithgareddau
	Dysgu Cyn Dechrau
	Ymarfer 1
	Gweithgaredd ychwanegol

	Ymarfer 2
	Gweithgaredd ychwanegol



	Taflen Ffeithiau – Hannan
	Hannan Hassan Al Khalaf, 20 oed
	Gwersyll Khalaf (Ardal Saide)


	Taflen Ffeithiau - Fatima
	Fatima Haslan, 67
	(yn eistedd ar yr ochr dde yn ffotograff 2 yn gwisgo cardigan las)



