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BEKÇİ
yönetim bölgesi Kalbinin nerede, ANA olduğunu!

Bir gibi büyük topluma taşırken, güvenli olmak güvenli duygu ', bir ana husustur SHIRE '!
Bir Saklama Guardian Shire bir 'Sentinel toplum hizmeti' vardır (SCS) ! Sentinel: devriye,
bekçi, rehber, yardım, rapor, tren, Shire yönetmelikleri uygulamak. PMRs' ile, 'Kanun'
onlar ortak ihlalleri için (İl, Marshall Ranger hizmetleri) .

Sentinel O ve o bir kariyer yoldur. Bu saklama vasi Çıraklık careerpath şablonuna
dayanıyor: Çıraklık> iş deneyimi> ileri çalışmalara> kıdeme göre terfi> iş tecrübesi>
ileri çalışmalara> kıdeme göre terfi> eser ..........

Sentinel karar kaç, 'Komşuluk İzle Topluluğu' (KONTİNANT) Shire
ihtiyacı var. Onlar .., NWC her trene, rehber, yönetmek. Bir
NWC gönüllü olmak bir topluluk beklentisidir! toplum beklentisi
kadar yaşa.
Her Saklama Guardian camiası 'Köy Koruma Topluluğu' destekleyici yerel Emniyet
olduğunu. Kayıt yasa uygulayıcılarına yardım, raporlama, Gözlem! sivil tutuklama
gerekebilir. Bu sizin topluluk ailen için güvenli tutmak var, ...
Not! Bir Felaket, savaş onların olduğunda, .. NWC PDEc' entegredir
(İl Savunma ve Acil Durum Merkezi).
Sentinel Creed: Bir Sentinel ziyade onların hayatını riske olduğunu onların

topluluğun bir üyesini öldürmek yerine topluluk.
Sentinel Şerif bölümünde bir Shire çalışanın. Sentinel eğitim
'PDEc' de yer 1 gün bir hafta sürer (İl Savunma ve Acil
merkezi) .
Not! Tüm büyük Shire 1 veya daha fazla 'PDEc' var.

Sentinel 1 gün 'PDEc' bir hafta eğitimi: 1 gün Eğitimi 1'den başlar
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Sunrise sonra ve saat 3 sonları ile Sunset 1 saat önce biter (Erken Günü aperatif, Öğle,
Geç Günü aperatif) . Eğitim 7 konulardan oluşur: 1.
tekniğini Tutuklama ve yazma bildirme; 2. Baton tekniği ve kalabalık kontrolü; 3. Toplum
Sağlığı ve Kirlilik; 4. Bando ve vücut bakımı; 5. Sentinel İlkyardım; 6. Silahsız savunma; 7.
Stun Silahlar kullanın.

Her Shire çalışanın 'PDEc' de haftada 1 gün Sentinel eğitime katılmak etmesi zorunludur. Onların
emekli olana kadar. Bir çalışanın muaf olabilir (Sakatlık, sağlık) 1 veya daha fazla konular
arasından.
Sentinel Görevler: Sentinel orta risk bekçi ve devriye görevlerine düşük tutun. Guarding
bekar (1) vazife. Karakol ortak olduğunu (2) vazife. Kalabalık kontrolü ibaret 2 . 'Şerif Avukat
havuzu' oluşturmak, uygulamak ve Shire yönetmelikleri uygulamak için tüm ofis ve yasal
personel temin etmektedir.

Görev başında veya görev dışında bir Sentinel herhangi bir anti sosyal davranışı rapor edecek

(Suç, kirlilik, vandalizm) ve görünür bir toplum sağlığı ve güvenliği sorunları rapor. Sentinel
algılanan kırık ihlalleri ve algılanan işlenen suçlardan tutuklayacak. Bir devriye tutuklandı
almaya yönelik Sonra kendi istasyonunu arayın. Ne zaman değil tetikte veya diğer görevleri
tayin edebilir Şerif'i devriye geziyorlar.

Sentinel kıyafeti: Sentinel ayrı kemer, eldiven ve itfaiyeci botları gri renkli kamufle
tulum giyer. kask bir geçiş vizörü, mikrofon ve video kamera. kemerinden sarkan bir
baton, şok tabancası ve kelepçe kayışları olduğunu.

Bir Shire Acil durumlarda her ' Sentinel-Sertifika ' tutucu Sentinel olarak göreve üzerinde
çağrılabilir.

Yüksek öğrenim için Sentinel-Kariyer

HE bir 'PHeC Boy Okulu Diploması' Kazanılan sonra. HE şimdi Sentinel Çıraklık
başlatır. HE haftada 'PHeC Çırak College' 1day katılır. tamamlama 'PHeC Ticaretle
Belgesi' Kazanılan sonra. kazanır: wmw1

18 yaşındaki HE 1 yıl kompulsif 'Toplum Acil servis' katılır (CE) . 'Bir' CE sonra Ambulans
Belgesi ' verilir.
Bir çocuk bir yetişkin ile evlenir olur ve bir başlatır yıl tamamlanması
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yıl tamamlanması bir çocuk bir yetişkin ile evlenir olur ve bir aile kuruyor. HE 'Sentinel'
olarak çalışmaya başlar ( wmw2 ) . Not! bir açıklık olduğunda Kalifiye olduktan sonra,
promosyon geliyor. En üst düzey kalifiye iş bulur. istisnası yoktur.

'Sentinel' nitelendirir olarak 3 yıl iş tecrübesi sonra 'Kıdemli nöbetçi' olmaya ( wmw3 ) .

'Kıdemli nöbetçi' olarak 3 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC / Teknik Koleji' katılmak üzere
nitelendirir 'Danışman Belgesi' kazanır. 'Avukat' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw4 ) . 'Şerif
Avukat havuzu' Katıldı .

'Avukat' katılmak üzere nitelendirir olarak 3 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC / Liderlik
Koleji' 'Lider Diploması' kazanır. 'Kıdemli Avukat' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw5 ) . 'Şerif
Avukat havuzunun' bir parçası mıdır .

'Kıdemli Avukat' katılmak üzere nitelendirir olarak 3 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC /
Liderlik Koleji' 'Yönetici Diploması' kazanır. 'Şerifi' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw6 ) . 'Şerif
Avukat havuzunun' bir parçası mıdır .

'PHeC / Liderlik Kampı' katılmak üzere 'Şerif' nitelendirir olarak 3 yıl iş tecrübesi sonra
'Yönetici Derecesi' kazanır. 'Kıdemli Şerif' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw7 ) . 'İl
Danışmanı havuzu' Katıldı .

SHE için Sentinel-Kariyer
SHE tamamlandı sonra 'İmam nikahı' Sözleşme'. Bir 'Tıp ve Eğitim Ticaret Belgesi'
vardır. SHE 'Sentinel' olarak çalışmaya başlar
( wmw2 ) . bir açıklık olduğunda Kalifiye olduktan sonra, promosyon geliyor. En
üst düzey kalifiye iş bulur. İstisna yok.
'Sentinel' nitelendirir olarak 1 yıl iş tecrübesi sonra 'Kıdemli nöbetçi' olmaya ( wmw3 ) .

'Kıdemli nöbetçi' olarak 1 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC / Teknik-College' 'Danışman
Belgesi' kazanır katılmak üzere nitelendirir. 'Avukat' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw4
) . 'Şerif Avukat havuzu' Katıldı .
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'Avukat' katılmak üzere nitelendirir olarak 1 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC / Liderlik
Koleji' 'Lider Diploması' kazanır. 'Kıdemli Avukat' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw5 ) . 'Şerif
Avukat havuzunun' bir parçası mıdır .

'Kıdemli Avukat' katılmak üzere nitelendirir olarak 1 yıl iş tecrübesi sonra 'PHeC /
Liderlik Koleji' 'Yönetici Diploması' kazanır. 'Şerifi' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw6 ) . 'Şerif
Avukat havuzunun' bir parçası mıdır .

'PHeC / Liderlik Kampı' katılmak üzere 'Şerif' nitelendirir olarak 1 yıl iş tecrübesi sonra
'Yönetici Derecesi' kazanır. 'Kıdemli Şerif' terfi bir açıklık olduğunda ( wmw7 ) . 'İl
Danışmanı havuzu' Katıldı .

Bazı insanlar Shire tarafından istihdam edilemez: Alkollü, Katolik
(Hristiyan Brothers bakınız) , Adli (Kafes rehabilite) , Kumarbaz, sigara hükümet eğitim
Sertifikalar, zihinsel engellilik, cinsel Engellilik, Kilolu, Smoker, halüsinasyon
maddelerin kullanıcının sahipleri.

yakalanması sırasında aşırı güç kullanmak veya kalabalık kontrolü sırasında
Sentinel azarladı ve indirgenen vardır. öldürmek Sentinel görevden ve kafesli. Kanun
uygulanmasında 'Killers' için yer yoktur . Marshall Kod geçerlidir.

Adalet sahip olmak size Hükümet tarafından yapılan ve Mahkemeleri tarafından da teyit
edilir Yasalar, gerekir. Yasalar burada tatbik gerekir. Kuralların İddiası ihlalleri, Marshall'ın
Ofisi tarafından incelenmiştir (İl) . Yönetmelik İddiası ihlalleri, Şerifler Ofisi tarafından
incelenmiştir (Shire) .
Sonra ücretleri koyulur: Şerif (Shire) tarihini belirlemesine (30 gün sonra)
durumunda ücret ödemek 'Chambers' de duyulur. Şerif daha sonra Avukatlar havuzundan seçer, 5. 1
Magistrate, suçlayan olarak 1, Kılavuz olarak 1, memur olarak 1 ve procurer olarak 1 gibi hareket edecektir.

Mahkemelerin amacı Kuralları iddia edilen ihlallerin 'Suçunu'
veya 'Suçlunun yokluğu' kurmaktır
(İl Hukuku) ya Yönetmelikler (Shire Hukuku) ihlal etti ise kurmak
için kullanılan bir araç, 'Gerçeği' kurmaktır. Gerçek hasım değil
hile ile bulunur.
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Not! Sebepsiz, yozlaşmış düşmanca Mahkeme-sistem tarafından değiştirilmiştir:

'Sadece' Adil, Mahkeme sistemini colluding GERÇEĞİ kurar hangi!

şeyler ya olaylar meydana geldiğinde Adalet GERÇEĞİ kurmaktır:

Ne oldu ?
Ne olay neden oldu? insan cehalet katıldı
mı? İnsan ihmal katıldı mı? insan kötülük
katıldı mı?
Nasıl tazminat ve rehabilitasyon yoluyla adalet vermek. Ne dersler Bu olay
öğrenilebilir?
SH-C: ' Shire İşitme-Chamber Suçluluk 'kurulur 'MS R' Shire
Rehabilitasyon servis edilir' eğer Cases çalışır'.
5 Mahkeme yetkilileri, Hakim, suçlayan, Kılavuz, Kâtip ve procurer vardır. Hakim,
suçlayan ve Kılavuzu collude (birlikte çalışmak) 'Gerçeği' bulup 'Suçunu' veya
'Suçlunun yokluğu' kurmak. Kâtip tüm delilleri derler. Enforcer sağlayan 'Sanık' ve
tanıkların görünür, mahkemeyi güvence altına ve kanıt görüntüler kurar.

'Hakikat' bulunduktan sonra kurbanları tazminat talebini içeren bir Bildirimi olun. Hakim
daha sonra Adalet, 'Karar' ve 'Tazminat' hazırlamak için 1/2 saat emekli oluyor.
Accused tarafından İtirazlar
(Karar) ve Kurbanlar (Dengeleme) 3 hafta içinde teslim edilmesi gerekir. Temyiz aynı
Mahkemesinden bulunur. Ancak farklı Magistra.

bir yönetim bölgesi , Rehabilitasyon 2 tür içerir 'Eğitim Rehab ( ESR )
ve Görevler Rehab' ( DSR ) . Hem rehabilitasyon 3 yaş grupları, genç, çocuk ve yetişkin
için hitap etmektedir. genç (8-14) Ne zaman 15 Çocuk Rehab transfer! çocuk (SHE
14-17 HE 14-18) 17+ zaman (O) 18+, (HE) transfer edildi (PR) İl Rehab!
Not! Rehabilitasyoncularına rehabilitasyonu için ödemek zorundadır. Genç anne% 100 ödeme.
Çocuk% 50 ödeme, veliler% 50 ödeme.
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Eğitim Shire Rehab ( ESR )
Eğitim Rehab Rehabilitasyon ölçekte 1 olduğunu. Bu olmayan bir kafes rehabilitasyon olduğunu. Rehabilitasyoncularına
ev gecede kalır (Rehabilitasyon için 's ödeme) .

Eğitim Rehabilitasyoncularına 1 saat Sunset sonra evden haftada 6 gün alınır (TT) kamu
hizmeti 5 gün eğitim 1 gün yapmak. Rehabilite her 2 saatte bir 10 dakika var (Tuvalet,
yiyecek, içecek) bölünürler. 1 saat Sunset önce (TT) Rehabilitasyoncularına ev alınır

Görevler Shire Rehab ( DSR )
Görevler Rehab oluk eğitim ve görevleri olduğunu. Rehabilitasyoncularına rehabilitasyon için 's
ödemek. Görevler Rehabilitasyoncularına Sunrise sonra eve 1 saat kopartıldığında (TT) ,
Haftanın günü 1. kamu hizmeti 5 gün Yapma

+ Eğitimin 1 gün. Bir Görevler Rehabilitasyoncularına (DR) Sunrise sonra görevleri 1 saat
aldı.Her başlar (TT) . 'DR' her 2 hours 10 dakika var (Tuvalet, yiyecek, içecek) bölünürler. DR
gece sınırlıdır. 6 günde 1 saat Sunset önce (TT) Rehabilitasyoncularına ev alınır.
(TT) Zaman Üçgen Saklama Guardian New-Age zaman yönetimi

Sentinel toplum hizmeti
Koruma altinda

aklın sizin parça için !!!

Ev
Son
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