Ysgol Talocher

EDUCATION AND
CHILDREN’S SERVICES

Mae Ysgol Talocher yn ysgol breswyl annibynnol ac arbenigol i fechgyn a merched 7-19
oed sydd ag anghenion ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol (BESD) ac anghenion
cymhleth cysylltiedig. Mae'r ysgol yn cynnig amgylchedd cynnes, croesawus a hamddenol
i bobl ifanc sy'n preswylio yng nghyfleusterau gofal plant Priory neu'n ddisgyblion dydd
yno, ac sy'n methu mynychu addysg prif °rw d oherwydd eu hanawsterau ymddygiadol,
emosiynol a chymdeithasol.
Pan ddônt i Ysgol Talocher am y tro cyntaf, bydd nifer o'r bobl ifanc yn dioddef gan amrywiaeth o anawsterau, a
waethygir gan eu hanfodlonrwydd i ddysgu, eu hagweddau negyddol tuag at awdurdod a hanes addysgol bylchog, yn
cynnwys cael eu gwahardd o ysgolion prif °rw d. Oherwydd yr anawsterau hyn, mae llawer o'n myfyrwyr wedi treulio
cyfnodau sylweddol heb fynychu'r ysgol. Ein prif nod yw galluogi myfyrwyr i gydnabod ac ymdopi â'u hanawsterau a'u
cynorthwyo i gyflawni eu potensial. Byddwn yn cyflawni hyn trwy gynnig addysg bositif amser llawn, gan gynnwys
Cwricwlwm Cenedlaethol ac ymgor° ori elfennau galwedigaethol ehangach i ddiwallu anghenion pob person ifanc.

Meini prawf mynediad:
• Bechgyn a merched 7-19 oed sydd ag
anawsterau ymddygiadol, emosiynol a
chymdeithasol (BESD) cymhleth
• Fel arfer, bydd ganddynt Ddatganiad o
Angen Addysgol Arbennig
• Bydd llawer ohonynt yn blant sy’n cael
gofal gan awdurdodau lleol
• Efallai bydd gan y bobl ifanc
anghenion arbennig eraill hefyd

Gwasanaethau a gynigir:
• Cymorth barhaus â dysgu a sgiliau bywyd
• Rhaglenni addysg a datblygiad personol a chymdeithasol
wedi'u teilwra'n arbennig
• Rhaglenni therapiwtig dwys a strategaethau a gynlluniwyd
i gynorthwyo â gorbryder
• Cysylltiadau cryf â chanolfan leol sy'n cynnig ystod helaeth
o gyrsiau sgiliau galwedigaethol City and Guilds

• Efallai bydd gan rai ohonynt
anawsterau cysylltedig eraill megis:
– Ymddygiad heriol
– Anhwylder diffyg canolbwyntio
(ADD) neu anhwylder diffyg
canolbwyntio a gorfywiogrwydd
(ADHD)
– Anawsterau dysgu cymhedrol
– Anawsterau dysgu canolig

• Cyfleoedd i integreiddio ym mywyd y gymuned •
Amgylchedd positif ble gellir gwireddu newid positif

A REAL AND LASTING DIFFERENCE FOR EVERYONE WE SUPPORT

Mae

o'r bobl ifanc yn cyfranogi mewn
rhaglenni annibynniaeth sy'n briodol
i'w hoedran

Mae

o'r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn
clybiau neu grwpiau cymdeithasol yn y
gymuned

100%
100%
Mae

o’r disgyblion yn cael sesiynau
rheolaidd â gweithwyr allweddol

100%
Mae

o'r bobl ifanc yn cyfranogi mewn
gweithgareddau paratoi bwydydd iach
yn yr ysgol ac yn y cartref

100%
Byw mewn cymuned ddiogel
a chefnogol
Bydd y myfyrwyr yn byw yn un o'r cartrefi i blant sydd
ar y safle neu gerllaw. Mae'r holl gartrefi yn cynnig lle
byw diogel a chartrefol sy'n amrywio o gartrefi bychan i
ddau i gartrefi mwy i chwech, ac mae gan bob un
ohonynt ystafelloedd gwely sengl â chyfleusterau en
suite. Mae gan bob t˝ lolfa deledu, cegin ac ystafell
fwyta, a chai° pobl if anc eu hannog i gyfranogi yn y
gwaith o redeg y t˝ o ddydd i ddydd i sicrhau ei fod yn
cynnig amgylchedd byw dymunol. Cofrestrwyd y llety
preswyl gydag Ofsted a Chyngor Gofal Cymru,
oherwydd mae ein cyfleusterau preswyl wedi'u lleoli

Ysgol Talocher
Fferm Talocher, Ffordd Llanwarw, Trefynwy, Gwent, NP25 4DN
Phone: 01600 740 777
Fax:
B 01600 740 342
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Dull cyfannol:

TREFYNWY

• Llwybrau gofal unigol wedi'u teilwra i anghenion
unigol
• Therapi ymddygiadol
• Cymorth seiciatryddol a seicolegol i blant a phobl
ifanc lle bo angen hynny
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• Therapi lleferydd ac iaith

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch ein gwasanaethau
addysg a gofal arbenigol, ffoniwch ni ar: 01600 740 777,
e-bostiwch talocherschool@priorygroup.com neu ewch i'n
gwefan yn www.priorychildrensservices.co.uk
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Get in touch
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• Therapi galwedigaethol

EDUCATION AND
CHILDREN’S SERVICES
Priory Group, 5th Floor,
80 Hammersmith Road,
London, W14 8UD

