Jogosultsági és Újraminősítési Fellebbezési Formanyomtatvány
Az IBLCE felülvizsgálja a kedvezőtlen minősítésre való jogosultsággal vagy újraminősítéssel kapcsolatos
döntések ellen az IBCLC tanácsadók és jelentkezők által benyújtott fellebbezéseket. Egy kedvezőtlen döntés az
alábbi okokból fellebbezhető meg: 1) az IBLCE nem megfelelően alkalmazta a minősítési vagy az újraminősítési
kritériumokat vagy 2) a döntés ténybeli tévedésen alapul. Határidő elmulasztása esetén fellebbezés csak
bizonyítottan és igazoltan rendkívüli körülményekre való hivatkozással nyújtható be.
Az IBLCE Rendkívüli körülményekről szóló irányelve: Ilyen rendkívüli körülmény kizárólag a
jelöltnek/szaktanácsadónak vagy közvetlen családtagjának komoly betegsége vagy súlyos sérülése,
közvetlen családtagjának halála, elkerülhetetlen természeti csapás, vagy aktív katonai szolgálattal
kapcsolatos változás lehet. A COVID-19 miatt rendkívüli körülményeknek minősülnek a COVID-19-hez
kapcsolódó problémák, mint például a jelentkező és/vagy élettársa/házastársa munkahelyének elvesztése, a
jelentkező vagy közvetlen családtagja COVID-19-cel kapcsolatos egészségügyi problémája, és/vagy a
COVID-19 miatt közterületen való tartózkodással kapcsolatos aggályok.
Egy kedvezően elbírált fellebbezés azt eredményezi, hogy 1) a befizetett díjat egy későbbi vizsga díjaként
vesszük figyelembe, melyről a megfelelő időpontban értesítést küldünk vagy 2) a minősítést egy évvel
meghosszabbítjuk. Ha olyan jogosultsági és újraminősítési határidőt fellebbez meg, amely a minősítés egy évvel
történő meghosszabbítását eredményezné, a hosszabbítási kérelemmel kapcsolatos irányelv értelmében igazolnia
kell, hogy 15 L-CERP pontot szerzett.
Minden fellebbezést legkésőbb 30 nappal a jogosulatlanságról szóló értesítés dátuma után kell benyújtani az
IBLCE-hez. Kérjük, adja meg a következő adatokat, és küldjön ezekkel kapcsolatos alátámasztó
dokumentumokat az alábbiak szerint.
Név (nyomtatott betűvel írva)

IBLCE-azonosítószám (nem az L-szám)

Válasszon egyet: Először jelentkezik vizsgára

Újraminősítésre jelentkezik

Cím
Telefonszám

E-mail (az IBLCE-fiókjához tartozó e-mail-cím)
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A szükséges információk és a fellebbezés indokai:
Kérjük, adja meg, hogy a jogosulatlansággal kapcsolatban az alábbiak közül mely körülmények állnak fenn, és
nevezze meg a vonatkozó szabályzatot (kérjük, adja meg az irányelv nevét).
Milyen értesítést kapott a jogosultság érvénytelenségére vonatkozóan?

Az értesítés dátuma

Adja meg, melyik határidőt mulasztotta el
(pl. jelentkezési időszak, újraminősítés stb.)

Az elmulasztott határidő dátuma

A szabályzatok megtalálhatók az IBCLC Információk oldalon a Vizsgatájékoztatóban és Újraminősítési
útmutatóban (jelölje meg az összes megfelelőt):
Az IBLCE nem megfelelően alkalmazta a minősítési vagy az
újraminősítési kritériumokat
Adja meg, hogy Ön szerint mely szempontot nem vettünk figyelembe:
A döntés ténybeli tévedésen alapul
Adja meg, Ön szerint mi volt a ténybeli hiba:
Elmulasztott egy határidőt egy rendkívüli körülmény miatt
Határozza meg a rendkívüli körülményt (az IBLCE a fent említett, rendkívüli körülményekről szóló
irányelve alapján):

Kérjük, részletesen adja meg, milyen tényre alapozza a fellebbezését:
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Alátámasztó dokumentumok
Minden fellebbezéshez csatolni kell az azt alátámasztó dokumentumokat. Ha olyan jogosultsági és
újraminősítési határidőt fellebbez meg, amely a minősítés egy évvel történő meghosszabbítását
eredményezné, a hosszabbítási kérelemmel kapcsolatos irányelv értelmében igazolnia kell, hogy 15 LCERP pontot szerzett. Kérjük, sorolja fel, milyen jellegű alátámasztó dokumentumokat adott meg:
Az IBLCE előírásainak teljesítése (pl. továbbképzés elvégzését tanúsító igazolások)
Rendkívüli körülmények (harmadik fél dokumentumának kell lennie)
A fellebbezést alátámasztó egyéb dokumentumok
Kérjük, időrendi sorrendben sorolja fel az Ön által megadott igazoló dokumentumokat az egyes dokumentumok rövid
leírásával együtt:

Általános szerződési feltételek: Az űrlap aláírásával tudomásul veszem, hogy az IBLCE Fellebbviteli
Bizottságának döntése végleges és bizalmas. Tanúsítom, hogy legjobb tudomásom és meggyőződésem
szerint a fenti úrlapon szereplő összes információ teljes és pontos. Tudomásul veszem továbbá, hogy egy
kedvezően elbírált fellebbezés azt eredményezi, hogy a befizetett díjat egy későbbi vizsga díjaként veszik
figyelembe, melyről a megfelelő időpontban értesítést küldenek, vagy a minősítést egy évvel
meghosszabbítják a fellebbezés indoka alapján.

Aláírás

Dátum

Ha fellebbezést szeretne benyújtani az IBLCE Fellebbviteli Bizottságához, töltse fel a kitöltött fellebbezési
űrlapot az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt a következő hivatkozáson keresztül.

Feltöltés és küldés

Ha a fellebbezési eljárással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a regionális irodához. Elérhetőség:
https://iblce.org/contact-2/
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