Vizsgaeredményre vonatkozó fellebbezési formanyomtatvány
Az IBLCE vállalja, hogy felülbírálja a vizsgára jelentkezők által benyújtott, a minősítés
elutasításával kapcsolatos döntések elleni fellebbezéseket. Az elutasító döntések ellen a
következő okokból lehet fellebbezést benyújtani: (1) amennyiben nem megfelelő vizsgaadminisztrációs eljárások kerültek alkalmazásra, és (2) amennyiben a környezeti tesztelési
feltételek a vizsga folyamatában súlyos zavart és/vagy szabálytalanságot okoztak. A vizsga
eredményére vonatkozó fellebbezésnek a lehető legrészletesebbnek kell lennie, és tartalmaznia
kell a fellebbezés jogalapjának megnevezését is.
A Vizsgaeredményre vonatkozó Fellebbezéseket a vizsgaeredmények ismertetésétől számított 30
napon belül kell benyújtani az IBLCE számára. Az IBLCE nem vizsgál felül olyan
fellebbezéseket, amelyek (1) a megfelelt szintet jelentő ponthatár meghatározására, (2) a vizsgára
vagy egyedi tesztkérdésekre, vagy (3) a teszt tartalmának érvényességére vonatkoznak.
Jelentkező neve (nyomtatott betűvel írva):
Jelentkező azonosítószáma:

Cím:

Telefonszám:
E-mail:
Vizsgahely:
Város

Állam / Megye

Ország

Kérjük, hogy röviden indokolja a fellebbezést, a lehető legtöbb adat megadásával:
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Általános szerződési feltételek: A fellebbezési formanyomtatvány aláírásával tudomásul
veszem, hogy az IBLCE Fellebbviteli Bizottságának döntése végleges és jogerős.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a kedvező fellebbezés kizárólag azt jelenti, hogy a
megfizetett vizsgadíj egy jövőbeli vizsgára felhasználható, megfelelő értesítés mellett.

Aláírás

Dátum

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a regionális székhellyel, hogy megtanulja, hogyan lehet
biztonságosan elküldeni ezeket az információkat:Amennyiben Ön Észak-Amerikában,
Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy Izraelben él:
IBLCE (amerikai kontinens):
E-mail: iblce@iblce.org
Telefon: +1 703-560-7330
Amennyiben Ön Európában, a Közel-Keleten (kiv. Izrael) vagy Észak-Afrika valamely
országában él:
IBLCE (Európa és Közel-Kelet)
E-mail: eumeoffice@iblce.orgoffice
Telefon: +43 (0) 2252 20 65 95 (Ausztrián belül) ● + 43 2252 20 65 95 (Ausztrián kívül)
Amennyiben Ön Ázsiában, Ausztráliában vagy az Európai részleg által nem kezelt afrikai
országban él:
IBLCE (Ázsia, Csendes-Óceáni térség és Afrika)
E-mail: apaadmin@iblce.org
Telefon: 07 5529 8811 (Ausztrálián belül) ● +61 7 5529 8811 (Ausztrálián kívül)
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