






Mae bod yn drawsryweddol yn golygu bod y 
categori rhyw y cawsoch eich gosod ynddo 
adeg eich geni’n wahanol i’r rhywedd 
rydych chi’n uniaethu â hi nawr. Er 
enghraifft, mae babi’n cael ei eni ac 
mae’r fydwraig yn dweud “Llongyfarchiadau 
ar eni bachgen bach!”, ond mae’r person 
hwnnw’n gwybod yn nes ymlaen yn eu bywyd 
nad yw categori rhyw a roddwyd iddynt yn 
adlewyrchu pwy ydyn nhw go iawn - mae 
hynny’n golygu eu bod nhw’n draws.

Beth mae trawsryweddol yn ei olygu? 
Ai sut mae rhywun yn edrych yw e, sut 
mae rhywun yn teimlo, ynteu’r ddau?

Yn amlach na pheidio, mae bod yn draws 
yn golygu trawsnewid. Mae pobl yn 
trawsnewid yn gymdeithasol - wrth newid 
eu henw a’u rhagenwau (geiriau fel ‘fe’, 
‘hi’ a ‘nhw’), a/neu wrth ddechrau gwisgo 
dillad gwahanol. Gall pobl drawsnewid 
yn feddygol hefyd, er nad pawb sy’n 
draws sy’n dewis gwneud hynny. Gallai 
hynny gynnwys cymryd hormonau a chael 
llawdriniaeth adlunio fel bod eu cyrff 
yn adlewyrchu pwy ydyn nhw a beth sy’n 
eu gwneud nhw’n gyffyrddus.







Pa gyngor fyddet ti’ n ei’ 
roi’ i’ dy hun fel person 

i’fanc nawr?



















Beth yw’r peth anoddaf am 
“ddod allan”?

I fi, y peth anoddaf am ddod allan yw poeni nad yw'r bobl sy'n 
bwysig i mi’n deall neu os nad ydyn nhw’n fy nerbyn. Does dim 
ots gen i os nad yw pobl ddieithr yn deall, neu os ydyn nhw'n 
greulon, am nad yw eu barn nhw'n bwysig i mi. Ond y bobl sy'n 
golygu rhywbeth i mi, y rhai sydd wir yn bwysig i mi... os 
nad ydyn nhw'n fy nerbyn i am bwy ydw i, mae'r syniad y gallen 
nhw wrthod y rhan bwysig yma ohonof i'n boenus dros ben.

Cyn dod allan, roeddwn i wedi dychmygu y byddai hi’n foment 
fawr hudolus, ac mi oedd hi mewn llawer o ffyrdd! Ond mewn 
sawl ffordd arall, dechrau proses oedd hi a arweiniodd at 
lawer o sgyrsiau pwysig gyda’r bobl sydd

Cyn dod allan, roeddwn i wedi dychmygu y byddai 
hi’n foment fawr hudolus, ac mi oedd hi mewn lla-
wer o ffyrdd! Ond mewn sawl ffordd arall, dechrau 
proses oedd hi a arweiniodd at lawer o sgyrsiau 
pwysig gyda’r bobl sydd
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Sut gallaf i helpu
pobl draws yn fy ysgol

Gwrandewch arnyn nhw, peidiwch a’u 
beirniadu, a byddwch yno iddynt pan fo 
angen.

Cofiwch - er bod eu henw wedi newid ac 
er eu bod nhw'n edrych yn wahanol i fel 
yr oedden nhw, yr un person ydyn nhw o 
hyd.

Os oes rhywun rydych chi'n ei adnabod 
wedi newid ei enw a’i ragenwau. gwnewch 
eich gorau glas i ddefnyddio’r enw a’r 
rhagenwau newydd, Mae’n bosibl y 
gwnewch chi gamgymeriadau ar y cychwyn 
- ac oes felly, ymddiheurwch a symudwch 
ymlaen.

Os oes rhywun yn dweud wrthych yn 
gyfrinachol eu bod yn draws, peidiwch 
a dweud wrth neb heb gael eu caniatâd yn 
gyntaf. Wedi dweud hynny, os ydych chi’n 
poeni am rywun ac yn meddwl hwyrach eu 
bod mewn perygl, siaradwch ag athro neu 
oedolyn arall y gallwch ymddiried ynddo.



A oes yna leoedd lle gall 
pobl sy'n cwesti’ynu eu 
rhywi’oldeb neu eu rhy 

wedd fynd i’ gael cymorth 
a chyngor?

Oes! Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi, siaradwch ag athro, 
gweithiwr ieuenctid neu oedolyn arall y gallwch ymddiried ynddo 
a ddylai fod yn gallu eich cyfeirio at gymorth a chyngor. Mae’n 
bosibl y bydd yna grwpiau ieuenctid traws neu LHDT lleol yn eich 
ardal hefyd.The following websites also have helpful information:

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol:
 

Gendered Intelligence – http://genderedintelligence.co.uk/
 
Stonewall - https://www.stonewall.org.uk/
 
Mermaids - https://www.mermaidsuk.org.uk/
 
My Genderation - https://www.youtube.com/user/MyGenderation
 
Ymddiriedolaeth Albert Kennedy - https://www.akt.org.uk/
 
Childline – https://www.childline.org.uk/
 
Y Samariaid - https://www.samaritans.org/
 
All About Trans - https://www.allabouttrans.org.uk/
 
Switsfwrdd LHDT - https://switchboard.lgbt

Dyma ambell i lyfr sy’n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol:
 
The ABC’s of LGBT+ - Ash Hardell (cyhoeddwyd yn enw Ashley Mardell)
 
This Book is Gay - Juno Dawson
 
Trans Teen Survival Guide - Owl and Fox Fisher
 
Who Are You?: The Kid’s Guide to Gender Identity - Brook Pessin-Whed-
bee
 
Are You A Boy or Are You A Girl? - Fox Fisher and Sarah Savage
 
Trans Mission: My Quest to a Beard - Alex Bertie
 
Llinellau cymorth a chymorth arall sydd ar gael:
 
Llinell Gymorth Switsfwrdd LHDT+ : 0300 330 0630 (10am-10pm bob 
dydd)
 
Y Samariaid: 116 123 (24 awr, 7 diwrnod yr wythnos)
 
Childline:  0800 1111 (24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch sgwrsio 
â chwnselwr ar-lein hefyd)
 
Infoline Mind: 0300 123 3393 (Gwybodaeth am faterion iechyd meddwl 
a ble i droi am gymorth. Dydd Llun – Gwener, 9am-6pm)
 
Mindline Trans+: 0300 330 5468 (Nos Lun a Gwener 8pm-canol nos)
 
Llinell Gymorth Mermaids UK: 0344 334 0550 (Dydd Llun- Gwener, 
9am-9pm)


