Kebijakan Pengunduran Diri/Pembatalan Ujian IBCLC®
Apabila Anda telah mendaftar dan diterima tetapi harus mengundurkan diri dari ujian
IBCLC®, dan/atau membatalkan jadwal ujian IBCLC®, Anda harus memberi tahu IBLCE
secara tertulis sebelum tenggat waktu supaya memenuhi syarat pengembalian sebagian biaya.
Pemberitahuan tertulis pengunduran diri/pembatalan tersebut dapat dikirimkan melalui pos,
email, atau faks dan harus diterima oleh IBLCE selambat-lambatnya pada tanggal tenggat
waktu yang telah ditetapkan agar berhak atas pengembalian sebagian biaya ujian yang sudah
dibayarkan. Silakan lihat Pedoman Informasi Kandidat atau Pedoman Sertifikasi Ulang untuk
perincian sehubungan dengan jumlah pengembalian sebagian biaya tersebut. Untuk
kemungkinan terburuk dan langka yaitu kematian yang diverifikasi atau apabila kandidat
mengidap penyakit mematikan, IBLCE akan memberikan pengembalian penuh biaya ujian.
Setelah tanggal tenggat yang ditentukan, tidak ada lagi pengembalian sebagian biaya yang
akan diberikan kepada kandidat yang mengundurkan diri/membatalkan ujian IBCLC. Hanya
keadaan tertentu terdokumentasi yang akan diterima sebagai alasan bagi IBLCE untuk
mempertimbangan permohonan penangguhan mengikuti ujian selanjutnya. Permohonan
penangguhan tidak dijamin akan disetujui. Jika disetujui, penangguhan hanya akan berlaku
untuk administrasi ujian dalam kurun waktu satu tahun. Sesudahnya, kandidat harus
mendaftar kembali untuk mengikuti ujian dan memenuhi persyaratan terbaru.

IBCLC dengan sertifikasi yang masih berlaku sebaiknya mempertimbangkan dengan saksama
konsekuensi pengunduran diri/pembatalan ujiannya. Kegagalan sertifikasi ulang atau
mendapatkan penangguhan dikarenakan keadaan luar biasa akan mengakibatkan hilangnya
sertifikasi pada tanggal 31 Desember. Hanya keadaan tertentu terdokumentasi yang akan
diterima sebagai alasan bagi IBLCE untuk mempertimbangkan permohonan penangguhan
biaya sertifikasi ke ujian berikutnya dan perpanjangan sertifikasi.
Permohonan penangguhan biaya dan perpanjangan sertifikasi selama satu tahun tidak dijamin
akan disetujui. Pengajuan permohonan perpanjangan mewajibkan kelengkapan aplikasi ujian
dan pembayaran pada saat atau sebelum tanggal tenggat yang telah ditetapkan untuk
pendaftaran, dokumentasi penyelesaian pendidikan setara lanjutan setidaknya 15 L-CERP
dalam satu tahun terakhir, dan dokumen pihak ketiga yang membenarkan keadaan luar biasa.
Jika penangguhan biaya dan perpanjangan sertifikasi dikabulkan, IBCLC harus berhasil lulus
ujian IBCLC tahun berikutnya untuk mempertahankan sertifikasinya; sertifikasi ulang melalui
CERP di tahun berikutnya bukanlah opsi.
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