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Gorffennol Gwahanol: Yr Un Dyfodol 

Gorfodwyd Chawan Ali i ffoi o Irac yn 2015, pan oedd hi ond yn 15 oed. Wedi blynyddoedd o 

frwydro a bygythiad ISIS, roedd ei theulu yn poeni am eu dyfodol. Mae Chawan bellach wrthi’n 

trawsnewid ei bywyd ei hun trwy astudio, ac yn helpu i gefnogi a thrawsnewid sefyllfa ei 

theulu. Mae hi hefyd yn gweithio gyda Thref Noddfa Wrecsam i drawsnewid y ffordd mae 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael eu croesawu yn y dref a ledled Cymru. Mae ei hanes yn 

enghraifft wych o sut mae cymorth ar gyfer ffoaduriaid a darpariaeth ESOL yn trawsnewid 

bywydau. Trafodir hanes Chawan ymhellach mewn cyfres arbennig o bodlediadau, Change 

Your Story, a gynhyrchwyd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. 

 

Blog Alex Stevenson am bwysigrwydd ESOL wnaeth fy annog i ysgrifennu am Chawan Ali. Mae 

ei hanes yn dangos pwysigrwydd cymorth ieithyddol i newydd-ddyfodiaid yng Nghymru. 

Ffodd Chawan o Irac yn 2015 gyda’i rhieni a’i thri brawd iau. 

Gyda dim ond ychydig o Saesneg a dim ond addysg ysbeidiol yn ei gwlad ei hun, brwydrodd i 

gael statws ffoadur sydd wedi datgloi’r cyfle i gael mynediad at addysg a’r cyfle i greu bywyd 

gwell. 

“Pan ddes i Wrecsam,” meddai, “roeddwn i mor unig oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod 

sut i gyfathrebu â phobl eraill.”  Gan ei bod yn 15 oed, dechreuodd yn yr ysgol ym mlwyddyn 

olaf addysg uwchradd.  Ond nid oedd modd iddi sefyll arholiadau, gan na allai siarad Saesneg. 
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Brwydro yn erbyn yr heriau; brwydro dros gynnydd  
Ar ôl gadael yr ysgol, cofrestrodd Chawan 

yng Ngholeg Cambria ar gwrs ESOL ar Lefel 

Mynediad 2.  Wedi hynny, enillodd 

gymhwyster Mynediad 3 mewn Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol gydag ESOL ac mae hi 

bellach yn astudio ar Lefel 3 gyda’r nod o 

fod yn fydwraig. 

Mae dysgu Chawan wedi rhoi’r hyder a’r 

llais iddi helpu a chefnogi ei theulu drwy 

achos lloches anodd iawn; nad sy’n cael ei 

helpu gan Saesneg cyfyngedig ei rhieni y 

mae’n eu cefnogi mewn apwyntiadau, gan 

gael effaith niweidiol ar ei phresenoldeb 

mewn dosbarthiadau yn aml, ond nid ar ei 

chynnydd.  Mae’n golygu bod rhaid i 

Chawan weithio’n galetach gartref i ddal i fyny â’r gwaith mae hi wedi’i golli.     

Meddai Chawan, “Mae ennill cymwysterau wedi newid fy mywyd, mae gennyf nawr ddyfodol 

- rhywbeth yr ydw i wedi breuddwydio amdano ers blynyddoedd. Mae’n anodd gan mai fi yw’r 

unig un sy’n siarad Saesneg yn fy nhŷ. Rydw i’n gofalu am fy mam sy’n sâl. Rydw i’n helpu fy 

nheulu cyfan gydag apwyntiadau, ffurflenni yn y banc a chyfieithu dogfennau o ysgol fy mrodyr. 

Mae hynny yn golygu bod rhaid i fi golli dosbarthiadau yn aml a dal i fyny ar ôl coleg, a fy swydd 

mewn cartref gofal lleol. Ond rydw i’n parhau i weithio gan fy mod i eisiau gwneud 

gwahaniaeth. Nid dim ond ar fy nghyfer i ond ar gyfer pobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg.” 

 

Brwydro dros bobl eraill  
Mae Chawan yn aelod gweithgar o gymuned Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Wrecsam, yn 

ogystal â chymuned Pobl Ifanc Wrecsam.  Mae hi’n aelod gweithgar o Dref Noddfa Wrecsam 

ac wedi bod yn allweddol mewn cyfarfodydd yn y coleg er mwyn iddo ennill statws Coleg 

Noddfa.  Trwy ei hymrwymiad yn y prosiect Lleisiau, mae Chawan wedi siarad yn Senedd Cymru 

ynglŷn â sefyllfa ffoaduriaid a cheiswyr lloches a’r angen am ragor o ymwybyddiaeth a newid 

cadarnhaol.   

Mae’n un o aelodau gwreiddiol Grŵp Grym Ifanc yn Wrecsam a gefnogir gan TGP Cymru a 

Threfnu Cymunedol Cymru (TCC) yn ogystal â bod yn aelod o Fforwm Cyfranogi Cenedlaethol 

TGP Cymru ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches ifanc. 

Mae Chawan wedi rhoi sawl araith ar y gwahaniaethau rhwng bod yn geisiwr lloches a bod yn 

ffoadur yng nghyd-destun addysg ac mae wedi bod yn flaenllaw yn yr ymgyrch ‘Codi’r 

Gwaharddiad’ (Lift the Ban) yn Wrecsam, gyda Thref Noddfa Wrecsam.   
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http://bit.ly/LW-EAAL2020-LW  

Canfod llais 
Mae Chawan wedi dod yn fenyw ifanc eithriadol, aeddfed a dewr a’i chenhadaeth yw helpu 

pawb os gall.   

Mae dysgu ac addysg wedi rhoi’r hyder a’r llais iddi fod yn eiriolwr drosti hi ei hun, ei theulu, 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches a phobl ifanc yn Wrecsam ac yng Nghymru; i wneud ei bywyd yn 

un gwerth chweil, bywyd ei theulu yn fwy diogel a mwy cyfforddus a dros Wrecsam, gyda’r nod 

yn y pen draw o wneud Cymru yn lle mwy cyfeillgar a mwy croesawgar i fyw a ffynnu. 

Bydd Chawan yn parhau gyda'i hastudiaethau a’i rôl yn y mudiad noddfa gan sicrhau bod ei llais 

a’i gwaith yn un i wrando amdano yn y dyfodol.   

Mae hi yn ymfalchïo wrth ddweud “O’r adeg pan ddoeddwn i ddim ond yn gallu rhoi atebion 

un gair i siarad yn y Senedd, rydw i wedi canfod fy llais o’r diwedd.” 

Mae ei hanes yn enghraifft wych o sut mae cymorth ar gyfer ffoaduriaid a darpariaeth ESOL 

yn trawsnewid bywydau. Trafodir hanes Chawan ymhellach mewn cyfres arbennig o 

bodlediadau, Change Your Story, a gynhyrchwyd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion yng 

Nghymru.  
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Ynglŷn â’r awdur 

 

Mae Lianne Walley (MA, DipTESOL, BA(Anrh), TAR) yn Diwtor ESOL yng 

Ngholeg Cambria sydd â thros 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes 

ESOL / EFL yn y DU ac Ewrop.  

 

 

 

Mae Coleg Cambria yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn un o golegau 
mwyaf y DU, gyda thros 7000 o fyfyrwyr llawn amser ac 20,000 o 
fyfyrwyr rhan amser. Mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol ar draws 
pedwar cyfandir. Crëwyd Cambria yn dilyn uno Coleg Glannau 
Dyfrdwy a Choleg Iâl, Wrecsam yn 2013. Mae’n sefydliad addysg bellach 
ac addysg uwch sy’n cynnig cyrsiau llawn amser a chyrsiau rhan amser, 
prentisiaethau a hyfforddiant ar gyfer cyflogwyr. 

Mae gan Goleg Cambria chwe champws ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru: Glannau 
Dyfrdwy, Iâl (Parc y Gelli a Ffordd y Bers yn Wrecsam), Llysfasi a Llaneurgain. Mae Coleg 
Cambria yn rhan o’r prosiect REACH+ sy’n hyrwyddo cyfleoedd gweithio a chyfleoedd bywyd i 
ffoaduriaid. 

 

Mae’r Gwobrau Ysbrydoli!  yn cael eu cydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gweithio Cymru mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae’r gwobrau yn rhannu straeon dysgwyr ysbrydoledig 
sy’n oedolion sy’n ychwanegu eu lleisiau at ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion sy’n bwriadu 
codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd i ddysgu a chynyddu cyfranogiad. 

 

 

 
Mae’r blog hwn yn rhan o gasgliad o flogiau a sylwadau 
2020 y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan ddarparwyr addysg 
oedolion yn y DU sy’n rhan o raglen yr Agenda Ewropeaidd 
ar Addysg Oedolion. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch 
â Mark Ravenhall neu Joyce Black. 
 

 

 

Cofiwch rannu eich sylwadau yn y blwch sylwadau isod neu drydar a rhannu 

ar Twitter, Facebook, a LinkedIn. 
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