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ПЛАНУВАННЯ
графство де серце, HOME!
Мета Шир планування полягає в використанні землі для більшої користі спільноти і Хабітат.
Вкрай важливо, щоб потреби громади і місця існування гармонізувати. Всі родючі землі
використовуються для вирощування їжі і чи скотарства. Деякий притулок для природної
рослинності і істот надаються. Non-родюча земля використовуються для побутового і не
побутової будівлі. Існуючі будівлі на родючих землях знесені і перероблені на НЕ родючої
землі. Земля відведена для провінційних потреб.

Все Graveyards викопують вгору. Останки кремували. Земля використовується для сільського господарства.

Всі курси для гольфу, парки, спортивні овали перероблені для виробництва продуктів харчування. всі Ботанічний
сад, Зоопарки стають Sanctuarys для місцевого Habitat (Рослинність, тваринний світ) , Всі цілі будувати
релігійні споруди, мавзолеї, все замки, палаци, особняки .. зносяться. Земля класифікується як
родючих або, не родюча. Будівельний матеріал повторно використовувати для нових будівель.

A ' графство ' складається з 1 або більше «Шир Oasis» (И) , A Shire Oasis складається з ' SMEC
( Ширше медичну освіту і комплекс) '' CRBC
(CRON Роздрібна та Bazaar комплекс) », Заказники (Природною довкілля) , Робота каплиці,
Сільське господарство і комунальні Корпуси кластера.

Внутрішні і не внутрішні перевезення на Freeways замінюється «Freeway Трамваї»! Міжміські
сухопутний транспорт тільки залізничним транспортом.
Великі установки будуть поступово виведені з (Шкідники) , Toll оператори Паразитарний, Жадібні Хижий,
Баришніков; Шосе грабіж є злочином. Міссісіпі R6

SMEC ( Ширше медичну освіту і комплекс)
A Shire надає безкоштовні медичний від зачаття до смерті для все і
безкоштовної освіти для дітей і літніх людей.

Він надає ці громадські послуги через метикуючи. Метикуючи
також є кар'єра тільки ВОНА!
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Free Medical: SMEC забезпечує безкоштовне медичне і стоматологічне (За винятком лікарняних
процедур) до кожного.

Безкоштовна освіта в метикуючи: Діти відвідують 6 днів на тиждень з 1 години після сходу сонця до 1
години до заходу сонця. Діти забезпечуються з покриттям усіх, взуттям, навчальними матеріалами,
продуктами харчуванням і напоями. Вони відпочивають, мають ванну (Новий рід клуб) , Решта мають
душ.

Матері відвідують 6 днів на тиждень з 1 години після сходу сонця до 1 години до заходу сонця (Вони
отримують 3 години перерва) , Матері забезпечені кришкою все, знос ноги, продукти харчування, напої і
платять ( 1x WMW ) , Може душ.

Примітка! При догляді, матері і зміни дітей. Усі запропоновані тури. Там
немає роботи на будинку.
Вік 0-2: нові народжені Attends з його матір'ю ' Метикуючи: Новонароджений клуб » 6 днів
на тиждень. Новий рід на завершення 2 роки отримати ' Новонароджений клуб Диплом » Мати
комплектуючі 280 годин клубних навчань та навчань отримує: «Рік 1 учнівства" метикуючи
"Сертифікат ». Матері, які не відвідують новонароджений клубу 6 днів в тиждень втратити
дитину. Непридатний мати.

Вік 3-9: хлопчики і дівчатка (Вчені) участь 6 днів на тиждень, змішані (З ред) класи , Метикуючи:
Basic - Школа' Вчені по завершенні 9 років отримати ' Базова школа Диплом » , Мати
комплектуючі 140 годин Основний школа навчання і навчання отримує: "Рік 2 учнівства
метикуючи сертифікат. Матері, які не відвідують основної школи 3 дні в тиждень
втратити дитину. Не відноситься до SHE, які беруть участь в допологової або
новонароджений клуб.
Вік 10-14: дівчинки (Вчені) відвідують 6 днів в тиждень дівчинки тільки заняття в «Метикуючи:
дівчата тільки школа» , Вчені по завершенні 14 років отримують ' Дівчина тільки школа
Диплом ». Мати комплектуючі 140 годин Дівчина тільки школа навчання, навчання
отримує:

"Медицина і освіта Торгівля сертифікат. Матері, які не відвідують дівчата школи 3
дні в тиждень втратити дитину. Не належу до SHE, що приймає участі в
допологової, новонароджений клубі або Basic-ще.
Вік 15-16: дівчинки (Вчені) участь 6 днів в тиждень оплачені ( 1x WMW )
заняття в «Метикуючи: Сімейний коледж» , Вчені по завершенні 16 років отримують ' Сімейний
коледж Диплом » ,
62 рік стара ВОНА вчить: ВОНА проходить на життєвий досвід для наступного покоління (Оплачується
3x WMW) в родині коледжу.
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вік 63 або більш старшого (З ред) освіта доступна на ' Метикуючи: Старша активність
клуб » ,

кожен SMEC має збір !
Відвідування метикуючи є обов'язковим для Вона зачаття і поки діти не закінчить відвідувати
метикуючи. час Triangle (CG Клок) у вживанні! Схід сонця, «0» годин , Захід '14 години , 14 до 21
годин обов'язкових до виконання Шира ніч комендантської години в використанні.

Співробітники відвідують 6 днів в тиждень (2) 6 ½ годинні зміни (Включає в себе 1/2 години перерва) ,
Платити ставку 1x в 7x WMW , WMW умови. перший зсув

1ч до 7 1 / 2h , друга зміна 6 1 / 2h до 13h , Зрушення перетинатися. Співробітники починають
зміщуватися з душем потім покласти на прикривали все і взуття. Продукти харчування та
напої надаються.
ВОНА Кар'єр-шлях: метикуючи менеджер

* Основні: Після відкриття, сприяли старшинству!
Після того, як вона закінчила 'Holy-Подружжя' Контракт ». Має "Медицина й освіта Торгівля
сертифікат. Вона починає працювати, як ' медсестра '

( wmw2 ) ,
Після 1 року досвіду роботи в якості ' медсестра ' кваліфікується стати ' старший медсестра ' ( wmw3 ) ,

Після 1 року досвіду роботи в якості ' старший медсестра ' має право бути присутнім на «PHeC
технічний коледж» заробляє " Керівник Сертифікат » , Коли відбувається відкриття призначене ' акушерка
' ( wmw4 ) ,

Після 1 року досвіду роботи в якості ' Mid-дружина ' має право взяти участь у «РНЕ
Лідерство коледж» отримує «Лідер Диплом» , Коли відбувається відкриття призначене ' медик
' ( wmw5 ) ,
Після 1 року досвіду роботи в якості ' медик ' кваліфікується для участі в «PHeC Коледж
Лідерства» заробляє " Менеджер Диплом » , Коли відбувається відкриття призначене ' матрона
' ( wmw6 ) ,
Після 1 року досвіду роботи в якості ' матрона ' має право бути присутнім на «ПРОП Leadership
Camp» заробляє «Адміністратор Degree» , Коли відбувається відкриття призначене ' метикуючи
менеджер ' ( wmw7 ) , Стикування «Провінційний радник басейн» ,

SMEC є центром життя в суспільстві більшості ВОНА буде проводити більшу частину свого
життя там. Вона і діти повинні спілкуватися, щоб жити до
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їх повний потенціал. Гуртожиток це співтовариство виховання дітей, а не
окремих осіб.
Вона починає відвідувати ' SMEC 'Для пренатальної діяльності , ( Примітка! ВІН не
бере) , Від 3-х тижнів до пологів і далі вона відвідує метикуючи щодня. Це
безперервне після народження. ВОНА братиме участь з метикуючи, поки все її
діти не завершили свою освіту. Потім вона починає кар'єру. закінчив учнівство
( Медицина і освіта Торгівля сертифікат ) , ВОНА буде присутній «SMEC» посиденьки.
Врешті-решт вона буде присутній Старша активність клуб ,

SMEC має дзвіницю. Кожен день в «Схід», «Полудень» «Sunset» він дзвонить
протягом 1 хвилини. Цей дзвін відзначає 1 GOD даючи нам Денне світло через
Сонячне світло. дні 1-6
(Робочий тиждень) , 1hour після сходу сонця і заходу сонця 1hour, перш ніж дзвін кільця
протягом 2 хвилин. Сигналізації початок роботи та роботи кінця. день 7 (Веселий день) Через
1 годину після сходу сонця і за 1 годину до заходу сонця дзвінка протягом 3 хвилин. це

дозволяє 1 GOD і Спільнота знає, що є " Збір ».

CRBC ( CRON Роздрібна та Bazaar комплекс )
CRBC замінити торговельні центри і торгові центри. CRBC розташовані в семикутника
будівлі на 4 рівні. CRBC є «Heptagon Hub» кожна сторона надає будівлі. Приклад:
метикуючи, робота Каплиці, Загальний Кластер житлового будівництва, .. Частина
«Шир-Oasis».
CRBC відкриває день 1-5, 1 година після сходу сонця, закривши за 1 годину до Sun- набору. CRBC
відкриває День 6, 1 година після сходу сонця, закриваючи Полудень. З полудня до 1 години до заходу
сонця є вимитися, технічне обслуговування і ремонт. День 7 CRBC закритий!

CRBC знаходиться в будівлі на 4 рівні.
Перший поверх зберігання, товари та товари в

за роздрібну торгівлю і базар.
рівень 1 це область CRON-роздрібної включаючи

Напій-Bar (безалкогольний) ,
рівень 2 це базар, всі домашні /
доморощені, використовується, але не марно.

рівень 3 це адміністрація і робочі перерву області.
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дах складається з сонячних панелей.
CRON Роздрібна модель поєднує в собі всі роздрібних потреби, для Гуртожитки кластера, в 1 торговому
комплексі. CRON-Retail закінчується дублювання замінює все Франшизи (Продукти харчування, одяг,
різноманітність ...) з 1 виходом для кожного сегмента.

CRON Retail замінює все Fast Клонів продуктів харчування зі здоровим (безалкогольний) Напої
Бар.

CRBC використовує систему управління CRON. Доповнений
добровольцями клієнтів. Управління CRON працює по DmC ( Ухвалення
рішення Комітету) , Волонтери клієнтів є клієнтами, які згодні (В
рік) працювати 7 годин на кожні 4 тижні
період безкоштовно. Отримавши знижку на кожну покупку + щорічної шведського столу. Вони
також повинні забезпечити зворотний зв'язок з DmC.

B azaar
є роздрібним продажем ремесел, домашніх продуктів.

Preloved пункти.
Продавець складається з продукту, отриманого. Створено розширеної сім'ї і
запропонував для роздрібного продажу однієї і тієї ж сім'ї. Не може мати співробітників
або волонтерів за межами сім'ї. Розширена сім'я складається з: Бабусі й дідусі, батьки
(братів і сестер) та дітей.
Preloved (Використовується) предмети продаються власниками або від імені кого-то другого. Продавець
зобов'язаний повідомити покупця, якщо товари продаються від імені кого-то другого. Preloved не
поставляється з гарантією (Без повернення або заміни) , Покупець бережися!

Торговці Bazaar обирають щороку свого представника на CRBC DmC.

Увага !
Якщо Ви повинні постійно магазин. Ви є «Наркоман», звернутися за допомогою.

CRON кластера являє собою групу CRON-х
Депозитарні Правоохоронці називають безліч окремих CRON-й взаємодіє служити цілу провінцію (Племінний)
: ' CRON Кластер » , CRON Cluster замінити Жадібний, спекуляція національних або
багатонаціональних підприємств.
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Основні проекти або проекти, послуги, які беруть участь понад 1 Шир вимагає
безлічі окремого CRON до співпраці ( CRON кластера ) ,
CRON кластера являє собою набір CRON-х співпрацюють один з одним у відносинах з
постачальниками клієнтів. Наприклад, «Ранок таблетки вітаміну»

(ВВП) , CRON-их включав: Поширення, маркетинг, виробництво, упаковка, первинний
виробник, дослідження і розробки, Retail.
CRON-х які є частиною CRON кластера потрібно їх РСЧ для підтримки зв'язку. Кожен
DmC повинні дати (прийняття рішень) 1 людина, щоб представляти інтерес їх CRON в
межах CRON кластера. Будь-CRON, що не забезпечує представника прийняття
рішень повинен бути вилучений з кластера і замінити іншим.
CRON ' s може хотіти мати справу з урядом провінції і чи його організаціями (Комунальні
платежі ...) , Тільки урядові відомства, що використовують CRON система управління DmC може
приєднатися до CRON кластера ,

Примітка! Уряд належить бізнес, не перетворювалися на CRON
бізнес (Програми, далекомагістральних транспорт, видобуток корисних копалин, дослідження космосу ...)

виконуються за допомогою CRON система управління D мК ,

CRON кластера працювати з ' CRBC ' і робота Каплиця.

Загальний Корпус кластера
люди мають 1GOD дане право доступних безпечних житлових
приміщень (ОУ) , Уряд зобов'язаний поставляти ці доступні
безпечні житлові приміщення. Укриття харчується від ' ширше » ,
Для графство надати житлові приміщення за доступними цінами все земельні ділянки та
внутрішні (Приватний) житло передається йому. Порожній передане майно наповнений
бездомних людей і сімей в списках очікування. Багатокімнатні будинки тільки з 1 мешканця
потрібно взяти в інших окупантами. Це неприйнятно антисоциальность на 1 людину, що
має більше 1 спальню.

Всі доступні житлові приміщення Оренда житло. Зрештою, марнославство
декоративний сад, розташовані будинки повинні бути замінені спільноти кластера
житла. Кластер житло забезпечується «Шир».

Всі номери кластера мають 3 рівні теплиці мешканці + -рівень: Перший рівень, рівень 1,
рівень 2, Теплиця (Мешканці можуть вирощувати рослини) , Кластер розміщення
складається з окремих одиниць (1 номер) ,
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пара одиниць (2 кімнати) , Сімейні одиниці (3 кімнати ...) , обов'язкові директиви (Сімейний стан, вік) застосовуються.

Весь доступний Secure Living Quarter є орендою житла.
Щотижнева орендна плата становить 14% від валового щотижневого доходу орендаря.
Багаторазові орендарі орендна плата становить 14% від валового спільного щотижневого доходу мешканців.

приклад: $ 100 брутто тижневий дохід, оренда $ 14.
$ 1000. брутто тижневий дохід, оренда $ 140
графство поставки електроенергії і воду з денним мінімумом (Безкоштовно) (то платити) максимальне
використання відрізані, громадські пральня, обслуговування, відпочинок, відходи і каналізація, видалення.
Примітка! Внутрішні і не внутрішнє спалювання гною, деревини, вугілля, газу, нафти для приготування їжі,
теплової та електричної енергії, КІНЕЦЬ!

Одномісний орендар має право на 1 номер життя в суспільстві. У віці 63-переносників до
пенсійного розміщення (Обов'язково) , Одномісний 1 номер орендар використовує на той же
рівень громадських туалетів, зливові і білизна нижнього рівня, ванна.

пара (1 ВІН і 1 ВПА) орендарі мають 2 кімнати: Вітальня, спальня, кухня і туалет,
душ. Частка білизна, ванна на нижньому рівні.
Перемістити в «сімейних одиниць», коли діти вступають. Пара стає поодинокі переклади (Обов'язково)
до однієї-одиниці.

Сімейні орендарі мають 2 кімнати (Вітальня, спальня, кухня і туалет, душ. Частка білизни,
ванна на нижньому рівні) + 1 кімната для кожних 2 дітей. Після того, як остання дитина з'їжджає
(За 18 років обов'язково) , передача Пара (Обов'язково) на пару життя.

Області між корпусом кластера використовуються для садів і вільного вигулу худоби. Вони
підтримують касетні будинку мешканців (Неоплачувану) ,

Хто в реєстр.

ШОССЕ - Трамвай транспортне рішення CG!
Міста з 1 мільйон + жителів і Freeways мають 2 основні проблеми: забруднення навколишнього середовища
і годину пік затори. Обидві ці проблеми тепер потрібно не пізніше рішення. Піклувальник Гардіан є рішення.
Freeway трамваї! Залізничний заміна індивідуального транспорту і далекомагістральний Big Rig перевезень
вантажів.

Автострада має 3 доріжки, що ведуть до центру міста і 3 доріжки, що ведуть від
центру міста.
1 вулиця видалити всі автомобілі, вантажівки і автобуси від шосе. 2 й лежали
трамвайні колії на шосе поверхні 2 в кожну сторону.
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У 2 доріжки на міський стороні пов'язані (>) від Автостради повинні бути використані люди
двіженец трамваї. 1 трек йде в місто, а інша йде від міста. Люди двіженец трамваї несуть
300 плюс пасажирів. Вони зупиняються тільки на кожному виході шосе. На виході
зупиняється пасажири можуть передати до місцевого приміському укриття, Shuttle 3
квадроцикл або пішки.

У 2 доріжки на місто геть стороні (<) від Автостради повинні використовуватися вантажні рушія трамваї. 1
трек йде в місто. Інший утікач із міста. У вантажній Mover трамваї несуть напівпричепи вантажів трейлера
розміру; вони зупиняються тільки на кожному виході шосе. На виході припиняється вантажні може
передати до місцевого вантажний центр або Шаттл 3 транспортних засобів. Дуже великі важкі вантажі
використовують 4 (або більш) квадроцикли.

Freeway Трамваї операція Шир кластера CRON. 3wheelers, що транспорт товарів, люди з
трамваїв. Вони є приватними особами або CRON.
Що про транспортні засоби, які віддалені від шосе? Автомобілі є основним забруднювачем вони будуть
поступово виведені з (Шкідники) , Bulk вантаж перевозиться на трамваї, залізничним транспортом. Короткі
відстані вантажних використовує Shuttle транспорт. Великі установки будуть поступово виведені з (Шкідники) ,

Як щодо Toll-операторів? Toll-оператори Жадібні Паразитичні Баришніков; Шосе
грабіж є караним злочином, Міссісіпі / R6 Toll- оператори мають свої активи вилучено
та повернуто до громади з поза компенсації. Всі дороги належать Шир і вільно
використовувати.

Всі дороги належать всім людям!
Громадський транспорт (Як люди і товари) перевага віддається.

3 КОЛЕСА транспортне рішення CG!

Піклувальник Гардіан підтримує транспорт педалі 3 колеса для людей, тварин і товарів руху. Це
коротку відстань перевезення в Ширше Oasis. Він використовується, щоб забрати і доставити
Freeway Трамвайні зупинки.
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Транспорт неправда!
Піклувальник опікуни вважають, що людське тіло не будують для високої швидкості переміщення. Тому
немає ніякої необхідності в швидкості. Все висока транспортна швидкість (Повітря, земля, море) закінчується.

2 W підбори ( інженерна помилка )
2 колеса транспорт погано спланований транспорт, небезпека для здоров'я. Він використовується
жорстокими батьками поранити (Зробити їх їздити і падати) їхніх дітей і зробити їх нещасними. 2
колеса транспортного завищення витрат співтовариства охорони здоров'я.

Моторизований 2 колеса транспортного поставляється в 2-х варіантах: «Бруд і шлях». Версія
Бруд використовується для олійниці (Бешкетували)

вгору по «Хабітат». Це шумове забруднення відлякує диких тварин.
Забруднення повітря зменшує дихання повітря. Це закінчується!

Дорожня версія використовується анти-соціальні, анти спільноти осіб.
Вони використовують його, щоб прискорити (Всі вони роблять) , Вони їздять на велосипедах, щоб надмірний
шум. Там спосіб їзди робить їх дорога неприємність. Вони збільшують смертність на дорогах. Вони
під'їжджають витрати співтовариства охорони здоров'я. Вони являють собою співтовариство шкідник! Це
закінчується!

мотоцикл банди (Див Vilonce, Банда) складаються з 2-х або більше гонщиків.

Члени банди, які вчиняють беззаконне поведінку винні по асоціації (Дивитися,
участь, не існує). Велосипед банда не є прийнятною. Вони розпущені.
Виробництво, роздрібний продаж, з використанням усіх 2 колеса транспортних цілей. Всі існуючі акції
придушене. Погані Батьки отримують новоутворені, Міссісіпі R1 ,

Dirtbike монтажники і вершники Екологічні вандали , Міссісіпі R7
2 колеса транспортного замінюється, що не моторизованого 3 колеса транспорту. Номери в державному
і недержавному повітряного транспорту кінці CRON. Немає приватного повітряного транспорту або
приватні ліцензії повітряного транспорту. Існуючі ліцензії скасовуються.
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Номери в державному і недержавному морського транспорту кінці CRON. Немає
приватного морського транспорту або приватні ліцензії морського
транспорту. Існуючі ліцензії ancelled.

Приватний і внутрішній Moterized наземний транспорт обмежений і згортається. Висока
продуктивність і розкішні автомобілі конфіскуються, розчавлений. Виробничі кінці.

Печіння курити барбекю, «End! З дверей опалення, «Енду»! Холодні поза
носити теплу тканину. Або зайти всередину. Використовуючи відкритий
Нагрівання, Environmental вандалізм, Міссісіпі R7 ,

Спільноти створюють нові водойми. Резервуар повинен бути глибоким, а не
поверхневим. Глибока вода холодніше, зменшуючи випаровування, зростання водоростей
особливо отруйний тип і інвазії комах.
Водні види спорту заборонені, щоб зупинити сечовипускання, менструація і pooing в воду (Перетворення
води в каналізацію) , Водні транспортні засоби (Водні лижі, моторні човни ..) забруднювати (Бензин,
нафта, акумуляторна кислота ..) вони заборонені! Виняток: Park Ranger транспорт.

визначення
Сільське господарство: город > Квіти, трави, овочі ..
фруктовий сад > Ягоди, фрукти, горіхи ..
ферма > Зерно, корми для тварин ..

ранчо > Риба, Ссавці, птахи, рептилії ..
Висота будівлі ( не вище): Загальний Корпус кластера >
4 рівня: Перший рівень, рівень 1, рівень 2, теплиці
Роздрібна та Bazaar комплекс >

4 рівня: Перший рівень, рівень 1, рівень 2, LEVEL3

Робота Каплиця > 8 рівнів: перший рівень, + 7 рівнів

будинки
кінець
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