Formulir Banding Hasil Ujian
IBLCE® akan meninjau naik banding atas keputusan sertifikasi yang merugikan dari kandidat ujian.
Banding atas keputusan yang merugikan dapat diajukan karena alasan berikut: (1) prosedur
administrasi ujian yang diduga tidak sesuai, (2) kondisi lingkungan ujian yang tidak kondusif
sehingga menyebabkan terganggunya proses ujian dan/atau penyimpangan lainnya. Semua banding
atas hasil ujian harus dibuat sespesifik mungkin dan memerinci dasar-dasar pengajuan banding.
Semua Banding atas Hasil Ujian harus diajukan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal
hasil ujian disebarluaskan. IBLCE tidak akan meninjau banding yang terkait dengan (1)
penentuan nilai kelulusan, (2) ujian atau soal-soal ujian, atau (3) validitas isi ujian.
Nama Kandidat (harap dicetak)
Nomor Identitas Kandidat
Alamat

Nomor Telepon
Alamat Email
Lokasi Ujian
Kota

Negara Bagian/Provinsi

Negara

Mohon berikan alasan singkat namun terperinci mengenai alasan pengajuan banding:

Formulir Banding Hasil Ujian

Diperbarui Juli 2020

1

Syarat dan Ketentuan: Dengan menandatangani ini, saya mengakui dan memahami bahwa
keputusan dari Komite Banding IBLCE bersifat final. Saya juga memahami bahwa hasil
banding yang menguntungkan hanya berbentuk penangguhan biaya ujian untuk ujian di
masa mendatang dan diatur dengan pemberitahuan yang memadai di masa mendatang.

Tanda tangan

Tanggal

Silakan hubungi lokasi regional Anda untuk mempelajari cara mengirim informasi ini
dengan aman:
Jika Anda tinggal di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan atau Israel:
IBLCE di Amerika
Email: iblce@iblce.org
Telepon: +1 703-560-7330
Jika Anda tinggal di Eropa, Timur Tengah (kecuali Israel), atau negara-negara di Afrika
Utara:
IBLCE di Eropa dan Timur Tengah
Email: eumeoffice@iblce.org
Telepon: +43 (0) 2252 20 65 95 (Dalam Austria) ● + 43 2252 20 65 95 (di luar Austria)
Jika Anda tinggal di Asia, Australia, atau negara-negara Afrika yang tidak dilayani oleh
lokasi Eropa:
IBLCE di Asia Pasifik
dan Afrika
Email: apaadmin@iblce.org
Telepon: +07 5529 8811 (di Australia) ● +61 7 5529 8811 (di luar
Australia)
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