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SENTINEL
grāfiste ir vieta, kur sirds, HOME!
Būt drošs, sajūta droši ir galvenais apsvērums, pārejot uz lielu kopienu, piemēram, a, " Shire "! Turētājbankas
Guardian Shire ir, "Sentinel piespiedu darbu" (SCS) ! Sentinel: patrulēšanas, aizsargs,
rokasgrāmatu, palīdzību, ziņojuma, vilcienu, piemērot Shire noteikumus. Par pārkāpumiem,
"likums", viņi partneris ar, "PMRS (Provinces, Marshall, Ranger pakalpojumi) .

Sentinel ir karjeras ceļš viņš un viņa. Tas ir balstīts uz turētājbankas aizbildni
stažēšanās careerpath veidni: Mācekļa> darba pieredze> tālāki pētījumi> veicināšana
ar darba stāžu> darba pieredze> tālāki pētījumi> veicināšana ar darba stāžu> darbs
..........
Sentinel izlemt, cik daudz, "Kaimiņattiecību Watch Kopiena" (NWC)
Shire vajadzībām. Viņi administrēt, vilciens, rokasgrāmatu, ..
ik, NWC. Būt par NWC brīvprātīgais ir kopiena cerības! Live
līdz sabiedrības cerības.
Katru Turētājbanka Guardian kopiena ir "Neighborhood Watch Kopiena" atbalsta
vietējo tiesībaizsardzības. Ievērojot, ierakstu, ziņojot, palīdzēt tiesībaizsardzības,! Var
būt, lai civiliedzīvotāju arestus. Tā ir jūsu kopiena saglabātu to droši par savu ģimeni,
...
Piezīme! Ja to ir katastrofa, karš, .. NWC ir integrēta, "PDEc
(Provinces Aizsardzības un ārkārtas centrs).
Sentinel Creed: Kontroldzīvnieks ir diezgan riskē ar savu dzīvību, lai to

kopiena nekā nogalināt loceklis sabiedrībā.
Sentinel ir Shire darbinieks šerifi departamentā. Sentinel
apmācība notiek 1 dienu nedēļā pie "PDEc" (Provinces
Aizsardzības un ārkārtas centrs) .
Piezīme! Viss lielāks Shire ir 1 vai vairāk "PDEc".

Sentinel 1 dienu nedēļā apmācības pie "PDEc": 1 diena Mācības sākas 1.
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stundu pēc saullēkta un beidzas 1 stundu pirms saulrieta ar 3 pārtraukumiem (Early Day uzkodas,
Pusdienas, Vēlā diena uzkoda) . Apmācības sastāv no 7 tēmām: 1.

Apcietināšanas tehniku un ziņojumu sagatavošanu; 2. Baton tehnika un pūļa kontrole; 3. Kopienas
veselības un piesārņojuma; 4. Maršēšana un ķermeņa uzturēšana; 5. Sentinel Pirmā palīdzība; 6. Neapbruņots
aizsardzība; 7. Elektrošoka ieroču izmantošanu.

Tas ir obligāts katram Shire darbiniekam apmeklēt 1 dienu nedēļā Sentinel apmācību
pie "PDEc". Līdz vecumdienām. Darbinieks var atbrīvot (Invaliditātes, veselības) no 1 vai
vairākām tēmām.
Sentinel pienākumi: Sentinel apstrādāt zemas līdz vidējiem risku apsardze un patruļas
pienākumus. Apsardze ir viena (1) nodoklis. Patrol partnerattiecības (2) nodoklis. Pūļa kontrole
ietver vairāk nekā 2 . "Sheriff Jurists pool" piegādā visu biroju un juridisko personālu, lai izveidotu,
ieviestu un īstenotu Shire noteikumus.

Dežurē vai izslēgt nodevām Sentinel ziņo jebkuru anti sociālo uzvedību

(Noziegumi, piesārņojums, vandālisms) un ziņot nekādas redzamas kopienas veselības un
drošības jautājumus. Sentinel būs arestu par apzinātiem sadalīti pārkāpumiem un uztver
noziegušies. Tad zvaniet savu staciju patruļas uzņemt arestētajiem. Ja nav aizsargu vai
patruļas Sheriff var noteikt citus pienākumus.

Sentinel apģērbs: Sentinel nēsā pelēku krāsas nomaskētas virsvalku ar atsevišķu
jostu, cimdiem un ugunsdzēsēja zābaki. Ķivere ir pārejas vizieris, mikrofona un video
kameru. Hanging no jostas ir zizlis, apdullināt lielgabals un roku dzelži siksnas.

Ar Shire situācijā katru ' Sentinel-sertifikāts ' turētājs var izsaukt uz nodokli, kā Sentinel.

Sentinel-Karjeras jo viņš
Pēc HE nopelnījis "PHeC Boy Skolas diploms. Tagad viņš uzsāk Sentinel mācekļa
praksi. HE apmeklē 'PHeC māceklis koledžu' 1 diena nedēļā. Pēc pabeigšanas ieguva
'PHeC Trade-sertifikāts ". pelna: wmw1

18 gadus vecs viņš piedalās 1 gads kompulsīvi "Kopienas ārkārtas dienestu" (CE) . Pēc
CE ", kas ir" Ātrā sertifikāts ' tiek izsniegta.
gadu zēns kļūst par pieaugušo apprecas un sāk pabeigšana
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Aizpildot gadu zēns kļūst par pieaugušo laulībā un sāk ģimeni. Viņš sāk darbu kā
"Sentinel" ( wmw2 ) . Piezīme! Pēc kvalifikācijas iegūšanas veicināšana nāk kad ir
atvere. Visvairāk vecākais kvalificēts izpaužas darbu. Nav izņēmumi.

Pēc 3 gadu darba pieredze, kā "Sentinel", ir atbilstīgs, lai kļūtu "Senior Sentinel" ( wmw3 )
.
Pēc 3 gadu darba pieredzi, kā "augstākā Sentinel" atbilst prasībām, lai piedalītos
"PHeC / Tehniskā koledža" nopelna "uzraugs sertifikāts". Ja ir atvere paaugstināti
"Jurists" ( wmw4 ) . Pievienojas "Sheriff Jurists baseins" .

Pēc 3 gadu darba pieredze, kā "advokāts" ir atbilstīgs, lai apmeklētu "PHeC /
Leadership College" nopelna "Leader diploms." Ja ir atvere paaugstināti "vecākā
juriste" ( wmw5 ) . Ir daļa no "Sheriff Jurists baseinā" .

Pēc 3 gadu darba pieredze, kā "vecākā juriste" atbilst prasībām, lai piedalītos "PHeC /
Leadership College" nopelna "pārvaldnieks diploms. Ja ir atvere paaugstināti "Sheriff" ( wmw6
) . Ir daļa no "Sheriff Jurists baseinā" .

Pēc 3 gadu darba pieredze, kā 'Sheriff' atbilst prasībām, lai piedalītos "PHeC / Vadība
Camp 'nopelna' Administrators grāds". Ja ir atvere paaugstināti "vecākā Sheriff" ( wmw7 ) .
Pievienojas 'provinces padomnieks baseins " .

Sentinel-Karjeras jo viņa
Kad viņa pabeidza "Svētais laulību" Līgums ". Ir "Medicīnas un izglītības Tirdzniecības
sertifikāts." Viņa sāk strādāt kā "Sentinel"
( wmw2 ) . Pēc kvalifikācijas iegūšanas veicināšana nāk kad ir atvere. Visvairāk
vecākais kvalificēts izpaužas darbu. Bez izņēmumiem.

Pēc 1 gadu darba pieredzi, kā "Sentinel" atbilst prasībām, lai kļūtu "Senior Sentinel" ( wmw3
).

Pēc 1 gadu darba pieredzi, kā "augstākā Sentinel" atbilst prasībām, lai piedalītos
"PHeC / Tehniskā koledža" nopelna "uzraugs sertifikāts". Ja ir atvere paaugstināti
"Jurists" ( wmw4 ) . Pievienojas "Sheriff Jurists baseins" .
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Pēc 1 gadu darba pieredzi, kā "advokāts" ir atbilstīgs, lai apmeklētu "PHeC /
Leadership College" nopelna "Leader diploms. Ja ir atvere paaugstināti "vecākā
juriste" ( wmw5 ) . Ir daļa no "Sheriff Jurists baseinā" .

Pēc 1 gadu darba pieredzi, kā "vecākā juriste" atbilst prasībām, lai piedalītos "PHeC /
Leadership College" nopelna "pārvaldnieks diploms. Ja ir atvere paaugstināti "Sheriff" ( wmw6
) . Ir daļa no "Sheriff Jurists baseinā" .

Pēc 1 gadu darba pieredzi, kā "Sheriff" atbilst prasībām, lai piedalītos "PHeC / Vadība
Camp 'nopelna' Administrators grāds". Ja ir atvere paaugstināti "vecākā Sheriff" ( wmw7 ) . Pievienojas
'provinces padomnieks baseins " .

Daži cilvēki nevar būt nodarbināti Shire: Alkoholiskie, Katoļu
(Skat kristiešu brāļi) , Krimināllietu (Būris rehabilitētājs) , Spēlmanis, turētājiem, kas nav
valsts izglītības sertifikātu, garīgās invaliditātes, seksuālās nespējas, liekais svars,
smēķētājs, lietotājs halucinācijas vielām.

Sentinel, kas izmanto pārāk daudz spēka, ja aizturēšanas vai pūļa kontroles laikā
izteikts rājiens un pazemināts. Sentinel ka nogalināt ir noraidīta un būros. Nav
vietas "Killers", kas Tiesībaizsardzībai . Maršala kodekss attiecas.

Lai tiesiskums jums nepieciešams likumi, kas tiek veikti ar valdības un apstiprināts ar
tiesu. Likumi nepieciešams ievadīt. Iespējamiem pārkāpumiem noteikumu izmeklē,
Marshall "birojā (Province) . Iespējamiem pārkāpumiem noteikumu izmeklē, šerifi
birojs (Shire) .
Pēc tam, kad maksa ir uzklāts: Sheriff (Shire) nosaka datumu (30 dienas vēlāk)

kad maksājumi tiek sadzirdētas "Chambers". Šerifs tad atlasa no baseina Juristu, 5. 1
darbosies kā tiesnesis, 1 kā Apsūdzētā 1 kā rokasgrāmata, 1 kā ierēdnis un 1, kā
pasūtītājs.
No tiesu mērķis ir izveidot "vainu" vai "neesamība vainas" par
iespējamiem pārkāpumiem noteikumu
(Provinces likums) vai noteikumi (Shire likums) Instruments, ko izmanto, lai
noteiktu, vai tur bija pārkāpumi, ir izveidot "Patiesību". Patiesība ir atrodama pie
slepenas vienošanās nav sacīkstes.
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Piezīme! Negodīga, korumpēti sacīkstes tiesas sistēma tiek aizstāta ar:
"Just" Fair, slepeni vienojoties Tiesas sistēmu, kas nosaka PATIESĪBA!

Kad lietas vai notikumi notikt Tieslietu ir izveidot patiesību:
Kas notika ?
Kas izraisīja rezultātu? Tika iesaistīti
cilvēku nezināšana? Tika iesaistīti cilvēku
neuzmanība? Tika iesaistīti cilvēku
ļaunums?
Kā sniegt taisnību kompensāciju un rehabilitāciju. Ko var mācīties no tā
notiek?
SH-C: ' Shire uzklausīšana-kamera "cenšas lietas, ka, ja" Vaina "ir izveidota" MS
R "tiek pasniegtas Shire rehabilitācijas.

Ir 5 Tiesas ierēdņi, tiesnesis Apsūdzētā atpūta, ierēdnis un pasūtītājs. Miertiesnesis,
apsūdzētājs un atpūta sadarbosies (strādāt kopā) atrast "Patiesību" un izveidot "vainu" vai
"nepastāv Guilt '. Darbinieks apkopo visus pierādījumus. Policists nodrošina tiesas un
iestata pierādījumu displeju, nodrošina 'apsūdzēti "un liecinieki parādās.

Pēc tam, kad tiek konstatēts, "patiesība" Cietušajiem sniegt paziņojumu, kas ietver kompensācijas
pieprasījumu. Pārvaldnieks tad izstājas 1/2 stundu, lai sagatavotu Tiesiskums "Spriedums" un
"kompensācijas". Apelācijas ar apsūdzēto

(Spriedums) un Cietušie (Kompensācija) ir jāiesniedz 3 nedēļu laikā. Apelācijas notiek
vienā un tajā pašā tiesā. Bet dažādi miertiesnesis.

grāfiste piedāvā 2 veidu rehabilitācijas, "Izglītība Rehab ( ESR )
and Duties Rehab " ( DSR ) . Gan rehabilitācija rūpēties par 3 vecuma grupās, pusaudžu,
nepilngadīgo un pieaugušo. pusaudžu (8-14) Kad 15 nodota Nepilngadīgo Rehab! jauneklīgs (SHE
14-17, HE 14-18) Kad 17+ (Viņa) , 18+ (HE) nodots (PR) Provinces Rehab!
Piezīme! Rehabilitētājs ir jāmaksā par rehabilitāciju. Pusaudzes vecāki maksā 100%.
Nepilngadīgo maksā 50%, vecāki maksā 50%.
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Izglītība Shire Rehab ( ESR )
Izglītība Rehab ir 1 uz rehabilitācijas mērogā. Tas ir ne būris Rehab. Rehabilitētāja
paliek mājās nakti (Maksā ir rehabilitācijai) .
Izglītības rehabilitētāja ir palielinājies no mājām 6 dienas nedēļā 1 stundu pēc saulrieta (TT)
darīt 5 dienu piespiedu darbu +1 diena izglītību. Rehabilitētājs ir ik pēc 2 stundām 10 min (Tualete,
pārtiku, dzērienu) pārtraukums. 1 stunda pirms Sunset (TT) Rehabilitētājs tiek veikti mājās

Pienākumi Shire Rehab ( DSR )
Pienākumi Rehab ir siles izglītība un pienākumi. Rehabilitētājs jāmaksā ir par Rehab. Pienākumus
rehabilitētāja ir palielinājies no mājām 1 stunda pēc saullēkta (TT) , Nedēļas 1 diena. Doing 5
dienas sabiedriskos darbus

+ 1 diena izglītību. Duties rehabilitētāja (DR) STARTS pienākumi 1 stunda pēc saullēkta (TT)
. "DR" ir ik pēc 2 stundām 10 min (Tualete, pārtiku, dzērienu) pārtraukums. DR ir tikai uz
nakti. 6 dienas, 1 stundu pirms saulrieta (TT) rehabilitētāja tiek veikti mājās.
(TT) Laika Triangle Turētājbanka Guardian New Age laika vadība

Sentinel sabiedriskais darbs
sardzē
Jūsu gabals prāta !!!

Mājas
beigas
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