TRAC 11-24 Astudiaeth Achos
Yn dilyn derbyn cyfeiriad gan Wasanaethau cymdeithasol, dyrannwyd gweithiwr allweddol i N ar
ddechrau flwyddyn newydd. Roedd N wedi ei lleoli mewn cartref maeth yn y Sir yn dilyn cyfnodau
mewn amryw o leoliadau nad oedd wedi gweithio. Yn y cyfnod yma nid oedd wedi bod yn mynychu
addysg ac yn dioddef o broblemau iechyd meddwl. Yn dilyn mapio roedd cytundeb gan bawb o beth
oedd eu cyfrifoldebau nhw i wneud y lleoliad yma yn llwyddiannus ac iddi ail gysylltu â’i haddysg . Gan
ystyried yn ddisgybl Bl10, mewn ardal ddiarth, dim ffrindiau a phryder am fynychu ysgol.
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Gweithiwr allweddol a N yn datblygu perthynas dros gyfnod, drwy ymweld ar cartref
Mapio hefo’i gilydd y llwybr oedd N eisiau dilyn gan adnabod cyfnodau pendant mewn llinell amser
Gweithiwr TRAC yn ymweld ar ysgol i drafod anghenion a sefyllfa N
Ymweld ar ysgol tu allan i oriau cyffredin a chyfarfod ac aelodau staff fydd yn cefnogi
Adnabod cyfoedion a 1 aelod o staff allweddol
Cychwyn ymweld ar ysgol ar gyfnodau amserlen a chynnal y gwaith mewn stafell yn yr ysgol
Yn araf cyflwyno cyfoedion
Adnabod gwersi i gychwyn mynychu a gweithiwr TRAC yn cefnogi yn y gwersi
Trefnu tacsi i gludo o a nôl o’r ysgol am gyfnod penodol
Trefnu gwaith i fynd i’r cartref er paratoi at ddilyn amserlen lawn yn y flwyddyn academaidd newydd
Mentora yn wythnosol a pharhau i eirioli ar ei rhan

Cychwyn y flwyddyn academaidd newydd, lleoliad dal yn sefydlog a N yn mynychu ysgol ar fwy na lai amserlen lawn
Wedi setlo yn dda a chriw o ffrindiau newydd.
Drwy TRAC wedi cael cwrs coleg ac yn mynychu yn wythnosol ( Gweithiwr TRAC wedi cefnogi yn yr wythnosau cynnar)
Ar gychwyn y daith newydd o fewn blwyddyn ysgol bwysig iawn a gweledigaeth llawer fwy positif. Yn bendant oni bai
am y gwaith dwys gan weithiwr TRAC , ( sydd yn cael ei gydnabod gan bawb) , mae marc cwestiwn o ran lle ar y siwrne
addysg y basa N heddiw.
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“Pethau yn mynd yn dda iawn i mi nawr ,
ond llawer ar ol i wneud er cwrdd a fy
ddyhead!” N .
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