Resertifikasi IBLCE® oleh Kebijakan Permintaan Perpanjangan CERPs
Resertifikasi IBCLCs® harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi dari
tidak memenuhinya persyaratan resertifikasi, karena kegagalan untuk melakukan
resertifikasi akan mengakibatkan hilangnya sertifikasi. Hanya kondisi luar biasa akan
diterima oleh IBLCE sebagai alasan untuk mempertimbangkan permintaan
perpanjangan sertifikasi sampai satu tahun ke depan. Dalam kasuskasus seperti
kematian atau penyakit stadium akhir yang sulit disembuhkan, atau penyakit
terminal yang parah, IBLCE akan mengembalikan biaya resertifikasi secara penuh.
Jika Anda seorang IBCLC yang belum memenuhi persyaratan CERPs karena
keadaan yang luar biasa:
Jika IBCLC belum menyelesaikan semua persyaratan untuk resertifikasi oleh CERPs
karena suatu keadaan luar biasa, IBLCE akan mempertimbangkan perpanjangan
sertifikasi selama satu tahun ke depan. Permintaan perpanjangan sertifikasi harus
dilakukan dalam waktu 30 hari sejak batas akhir resertifikasi oleh CERPs dan bukan
merupakan jaminan bahwa hal itu akan diberikan.
Permohonan perpanjangan sertifikasi memerlukan pembayaran biaya resertifikasi,
dokumentasi penyelesaian pendidikan berkelanjutan yang setara dengan setidaknya
15 L-CERPs dalam waktu satu tahun sebelum masa berlakunya sertifikasi, dan
dokumentasi pihak ketiga untuk mendukung keadaan yang luar biasa tersebut. Jika
diberikan, pada tahun berikutnya, pemegang sertifikat harus berhasil lulus ujian
untuk mempertahankan sertifikasi; resertifikasi oleh CERPs di tahun berikutnya
bukanlah pilihan.
Jika Anda seorang IBCLC yang telah memenuhi persyaratan CERPs, namun
melewatkan batas waktu aplikasi karena keadaan luar biasa:
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Jika seorang IBCLC telah menyelesaikan semua persyaratan untuk resertifikasi
melalui CERPs dengan batas waktu aplikasi yang diumumkan, namun tidak
mengajukan aplikasi sesuai tenggat waktu yang ditentukan karena keadaan luar
biasa yang didokumentasikan, IBLCE akan mempertimbangkan perpanjangan waktu
untuk mengajukan permohonan penerimaan.
Permintaan Anda harus diterima oleh IBLCE dalam waktu 60 hari sejak resertifikasi
oleh tenggat waktu CERPs dan mencakup hal-hal berikut:
1. Biaya pendaftaran aplikasi ulang secara penuh;
2. Bukti terdokumentasi tentang keadaan luar biasa tersebut; dan
3. Bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan CERPs.
Pengajuan permintaan bukanlah jaminan bahwa hal itu akan diberikan. Biaya
keterlambatan tambahan, berdasarkan tingkat-tingkatnya akan dinilai jika
perpanjangan diberikan. Jika perpanjangan sertifikasi atau perpanjangan waktu
permintaan ditolak, akan dikenakan pengembalian dana sebagian seperti yang
dijelaskan dalam Ketentuan Biaya IBLCE
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