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Mối quan hệ giữa ngược đãi trẻ em và thành tích học tập
Việc trẻ bị ngược đãi theo cách này hay cách khác có thể dẫn đến một loạt các tác động tiêu cực, trong đó có
thành tích học tập kém. Thành tích học tập kém mang lại hậu quả tiêu cực lâu dài về tâm lý cũng như kinh tế,
chẳng hạn như: tỷ lệ hầu tòa tại hệ thống tòa án hình sự cao hơn, các vấn đề lạm dụng chất gây nghiện và thất
nghiệp cao. Phòng ngừa ngược đãi khi còn nhỏ có thể giúp ngăn ngừa khả năng trẻ sa sút trong học tập, qua đó
giúp xây dựng cuộc sống với chất lượng cao cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành.
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Trẻ em chịu ngược đãi có nguy cơ gia tăng về sa sút trong học tập, bao gồm điểm số ngôn ngữ và toán
học thấp hơn.(1-10,12-13,18-22)

Trẻ bị đối xử sao nhãng có thành tích học tập kém hơn so với những trẻ bị ngược đãi thân thể.(4,10-11)

Trẻ bị ngược đãi có tỷ lệ vắng học cao hơn so với trẻ cùng lứa không bị ngược đãi.(4,11-14)

Trẻ bị ngược đãi có nguy cơ phải ở lại lớp cao hơn rất nhiều so với trẻ không bị ngược đãi.(2,15)

Trẻ bị ngược đãi có nguy cơ bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học tăng.(1,4,13,16)

Trẻ bị ngược đãi có nhiều khả năng bị điều chuyển sang các dịch vụ giáo dục đặc biệt.(2,4,10,13,17)
Trẻ bị ngược đãi có nhiều khả năng thể hiện kỹ năng xã hội kém cũng như có các vấn đề về
ứng xử học đường so với trẻ cùng lứa.(2,6,12,15,17)
Nguy cơ trẻ giảm khả năng học tập gia tăng đáng kể khi là nạn nhân nhiều lần của tình
trạng lạm dụng.(2,23)
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