Program Pembelajaran Online Penyedia CERP IBLCE
Karena banyak orang tidak mampu untuk menghadiri pendidikan tatap muka yang ditawarkan,
IBLCE memberikan informasi saat ini tentang pendidikan laktasi online yang dapat membantu
IBCLC dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan persyaratan pendidikan
mereka. IBLCE menyediakan daftar berikut in tentang program-program Penyedia CERP Jangka
Panjang dan Jangka Pendek di mana IBLCE telah menetapkan CERP. Daftar ini akan diperbarui
ketika kursus tersedia.
Harap dicatat bahwa IBLCE tidak memerlukan, merekomendasikan, atau mendukung kursus
tertentu yang tercantum di bawah ini *. Daftar yang diberikan bukan dukungan terhadap
konten.Jika Anda memerlukan informasi tambahan - jam, biaya program, atau detail lainnya tentang kursus, silakan hubungi penyedia pendidikan secara langsung. IBLCE tidak bertanggung
jawab atas ketentuan hubungan bisnis antara siswa dan penyedia pendidikan.
Kami menyarankan Anda meninjau dengan cermat persyaratan pendidikan sertifikasi IBCLC,
yang terdapat di bagian Sertifikasi dan Sertifikasi Ulang IBCLC di situs web ini. Jika Anda
mendaftar untuk ujian IBCLC sebagai kandidat awal dan memutuskan untuk menyelesaikan
salah satu dari program yang tercantum di bawah ini, harap dicatat bahwa hanya jam-jam yang
diberikan L-CERPs yang akan diperhitungkan dalam 90 jam pendidikan khusus laktasi.
* Harap dicatat bahwa menggunakan penyedia ini tidak menjamin skor kelulusan pada ujian
IBCLC atau sertifikasi atau hasil khusus lainnya. Daftar ini bukan satu-satunya pilihan jalur
untuk mendapatkan CERPs. Tidak ada keuntungan yang diberikan kepada pengguna yang
mengikuti program yang terdaftar disini. Pengguna mengadopsi rencana studi komprehensif
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan Garis Besar Konten Terperinci dan bertanggung jawab
penuh atas persiapan mereka sendiri, kursus studi, layanan profesional, pemeriksaan dan
memenuhi persyaratan sertifikasi. IBLCE, pejabat, direktur, karyawan, sukarelawan dan
agennya, tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, klaim sehubungan dengan
sertifikasi, program pendidikan atau materi apa pun. Semua kewajiban ditolak sejauh yang
diizinkan oleh hukum.
Harap dicatat bahwa sebelum otorisasi IBLCE untuk membuat daftar peluang pendidikan dalam
tautan di bawah ini, IBLCE secara khusus bertanya kepada masing-masing penyedia pendidikan
yang terdaftar apakah mereka, atau APAPUN pembicara di acara-acara ini, memiliki hubungan
apa pun - profesional, pribadi, dibayar, atau sukarela –Dengan entitas yang mematuhi Kode nonWHO. Setiap penyedia yang terdaftar menyatakan bahwa tidak ada hubungan seperti itu yang
ada.
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