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PENJAGA
shire adalah di mana jantung adalah, RUMAH!

Menjadi aman, merasa aman adalah pertimbangan utama ketika pindah ke komunitas besar
seperti, ' SHIRE '! Sebuah Kustodian Wali Shire memiliki, 'Sentinel pelayanan masyarakat' (Scs) ! Sentinel:
patroli, penjaga, panduan, bantuan, laporan, kereta api, menegakkan peraturan Shire. Untuk
pelanggaran, 'Hukum' mereka bermitra dengan, 'PMRs (Provinsi, Marshall, layanan Ranger) .

Sentinel adalah jalur karir untuk HE dan SHE. Ini didasarkan pada template wali
Magang careerpath kustodian: Magang> pengalaman kerja> penelitian lebih lanjut>
promosi oleh senioritas> pengalaman kerja> penelitian lebih lanjut> promosi oleh
senioritas> kerja ..........
Sentinel memutuskan berapa banyak, 'neigbourhood Tonton
Community' (NWC) Shire kebutuhan. Mereka mengelola, kereta api,
panduan, .. setiap, NWC. Menjadi relawan NWC adalah harapan
masyarakat! Hingga harapan hidup masyarakat.
Setiap komunitas Kustodian Guardian adalah mendukung Penegakan Hukum lokal
'Neighborhood Watch Komunitas'. Mengamati, merekam, melaporkan, membantu penegak
hukum! Mungkin harus melakukan penangkapan warga sipil. Ini komunitas Anda tetap aman
untuk keluarga Anda, ...
Catatan! Ketika mereka adalah bencana, perang, .. NWC diintegrasikan ke dalam, 'PDEc

(Pertahanan Provinsi dan pusat Darurat).
Sentinel Creed: Sebuah Sentinel agak mempertaruhkan hidup mereka karena mereka

masyarakat dari membunuh anggota masyarakat.
Sentinel adalah karyawan Shire di departemen Sheriff. pelatihan
Sentinel berlangsung 1 hari seminggu di 'PDEc' (Pertahanan
Provinsi dan pusat Darurat) .
Catatan! Semua Shire lebih besar memiliki 1 atau lebih 'PDEc'.

Sentinel 1 hari pelatihan minggu di 'PDEc': 1 hari Pelatihan dimulai pada 1
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jam setelah matahari terbit dan berakhir 1 jam sebelum Sunset dengan 3 istirahat (Hari Awal camilan,
makan siang, Late Day snack) . Pelatihan terdiri dari 7 topik: 1.

Penangkapan teknik dan Laporkan menulis; 2. teknik tongkat dan pengendalian massa; 3. Kesehatan
masyarakat dan Polusi; 4. Marching dan pemeliharaan tubuh; 5. Pertolongan Pertama Sentinel; 6. pertahanan
bersenjata; 7. Setrum Senjata digunakan.

Ini adalah wajib bagi setiap karyawan Shire untuk menghadiri 1 hari seminggu pelatihan Sentinel
di 'PDEc'. Sampai pensiun mereka. Seorang karyawan dapat dibebaskan (Kecacatan, kesehatan) dari
1 atau lebih topik.
Tugas Sentinel: Sentinel menangani rendah untuk menjaga dan patroli tugas risiko menengah. Menjaga
tunggal (1) tugas. Patroli bermitra (2) tugas. pengendalian massa melibatkan lebih dari 2 . 'Sheriff
Pengacara kolam renang' memasok semua kantor dan staf hukum untuk membuat, menerapkan dan
menegakkan peraturan Shire.

Bertugas atau off kewajiban Sentinel akan melaporkan setiap perilaku anti sosial

(Kejahatan, polusi, vandalisme) dan melaporkan setiap terlihat masalah kesehatan dan keselamatan
masyarakat. Sentinel akan menangkap untuk dirasakan pelanggaran rusak dan dirasakan kejahatan yang
dilakukan. Kemudian memanggil stasiun nya untuk patroli untuk mengambil ditangkap. Bila tidak waspada
atau patroli Sheriff dapat menunjuk tugas lain.

Sentinel pakaian: Sentinel memakai berwarna coverall disamarkan abu-abu dengan sabuk
terpisah, sarung tangan dan sepatu bot pemadam kebakaran. helm memiliki visor transisi,
mikrofon dan kamera video. Tergantung dari sabuk adalah tongkat, pistol setrum dan borgol tali.

Dalam keadaan darurat Shire setiap ' Sentinel-Sertifikat ' pemegang dapat dipanggil untuk bertugas sebagai
Sentinel.

Sentinel-Karir untuk HE
Setelah HE mendapatkan 'PHeC Boy Sekolah Diploma'. HE sekarang mulai sebuah Sentinel
Magang. HE menghadiri 1day 'PHeC Apprentice College seminggu. Setelah selesai mendapatkan
'PHeC Trade-Sertifikat'. menghasilkan: wmw1

berusia 18 tahun HE menghadiri 'layanan darurat Komunitas' kompulsif 1 tahun (CE) . Setelah
CE 'sebuah' ambulance Sertifikat ' dikeluarkan.
Menyelesaikan tahun anak laki-laki menjadi kawin dewasa dan memulai
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Melengkapi tahun anak laki-laki menjadi kawin dewasa dan memulai keluarga. HE mulai bekerja
sebagai 'Sentinel' ( wmw2 ) . Catatan! Setelah memenuhi syarat, promosi datang ketika ada
pembukaan. Yang paling senior yang memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan. Tidak ada
pengecualian.
Setelah 3 tahun bekerja-pengalaman sebagai memenuhi syarat 'Sentinel' menjadi 'sentinel Senior' ( wmw3 )
.
Setelah 3 tahun pengalaman kerja sebagai 'sentinel Senior' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC /
Technical College' mendapatkan 'Pengawas Sertifikat'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Pengacara' (
wmw4 ) . Bergabung dengan 'Sheriff Pengacara kolam renang' .

Setelah 3 tahun pengalaman kerja sebagai 'Pengacara' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC / Leadership
College' mendapatkan 'Leader Diploma'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Pengacara Senior' ( wmw5 ) . Merupakan
bagian dari 'Sheriff Pengacara kolam renang' .

Setelah 3 tahun pengalaman kerja sebagai 'Senior Lawyer' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC /
Leadership College' mendapatkan 'Manajer Diploma'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Sheriff' ( wmw6 )
. Merupakan bagian dari 'Sheriff Pengacara kolam renang' .

Setelah 3 tahun pengalaman kerja sebagai memenuhi syarat 'Sheriff' untuk menghadiri 'PHeC / Leadership
Camp' mendapatkan 'Administrator Gelar'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Sheriff Senior' ( wmw7 ) . Bergabung
dengan 'Penasihat Provinsi kolam renang' .

Sentinel-Karir untuk SHE
Setelah SHE menyelesaikan 'Pemberkatan nikah' Kontrak'. Memiliki 'Medical dan Perdagangan
Pendidikan Sertifikat'. SHE mulai bekerja sebagai 'Sentinel'
( wmw2 ) . Setelah memenuhi syarat, promosi datang ketika ada pembukaan. Yang paling senior yang
memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan. Tidak ada pengecualian.

Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai memenuhi syarat 'Sentinel' menjadi 'sentinel Senior' ( wmw3
).
Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai 'sentinel Senior' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC /
Technical-College' mendapatkan 'Pengawas Sertifikat'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Pengacara'
( wmw4 ) . Bergabung dengan 'Sheriff Pengacara kolam renang' .
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Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai 'Pengacara' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC /
Leadership College' mendapatkan 'Leader Diploma'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Pengacara
Senior' ( wmw5 ) . Merupakan bagian dari 'Sheriff Pengacara kolam renang' .

Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai 'Senior Lawyer' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC /
Leadership College' mendapatkan 'Manajer Diploma'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Sheriff' ( wmw6 ) .
Merupakan bagian dari 'Sheriff Pengacara kolam renang' .

Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai memenuhi syarat 'Sheriff' untuk menghadiri 'PHeC / Leadership
Camp' mendapatkan 'Administrator Gelar'. Ketika ada pembukaan dipromosikan ke 'Sheriff Senior' ( wmw7 ) . Bergabung
dengan 'Penasihat Provinsi kolam renang' .

orang-orang tertentu tidak dapat digunakan oleh Shire: Beralkohol, Katolik

(Lihat Christian Brothers) , Pidana (Kandang rehabilitator) , Penjudi, pemegang
Sertifikat non pemerintah pendidikan, cacat mental, cacat seksual, Kegemukan,
Perokok, pengguna zat berhalusinasi.

Sentinel yang menggunakan kekerasan yang tidak semestinya ketika menangkap atau selama
pengendalian massa ditegur dan diturunkan. Sentinel yang membunuh diberhentikan dan dikurung. Tidak
ada ruang untuk 'Killers' dalam penegakan hukum . Kode Marshall berlaku.

Untuk memiliki Keadilan yang Anda butuhkan Hukum, yang dibuat oleh Pemerintah dan
ditegakkan oleh Pengadilan. Hukum perlu administrasi. pelanggaran dugaan Aturan
diselidiki oleh, Kantor Marshall (Propinsi) . pelanggaran dugaan Peraturan diselidiki oleh,
Kantor Sheriff (Shire) .
Setelah biaya diletakkan: Sheriff (Shire) menetapkan tanggal (30 hari kemudian)
ketika biaya yang terdengar di 'Chambers'. Sheriff kemudian memilih dari kolam Pengacara, 5. 1 akan
bertindak sebagai Hakim, 1 sebagai Pendakwa, 1 sebagai Panduan, 1 sebagai petugas dan 1 sebagai
Germo.
Tujuan dari Pengadilan adalah untuk membangun 'Rasa bersalah' atau 'Tidak
adanya Rasa bersalah' atas tuduhan pelanggaran Aturan
(Hukum Provinsi) atau Peraturan (Hukum Shire) Sebuah alat yang digunakan untuk
membangun, jika ada pelanggaran, adalah untuk membangun 'Truth'. Kebenaran
ditemukan oleh kolusi tidak bermusuhan.
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Catatan! Tidak adil, korup adversarial Pengadilan-sistem diganti dengan:
'Hanya' Adil, berkolusi sistem pengadilan yang menetapkan KEBENARAN!

Ketika hal-hal atau peristiwa terjadi Keadilan adalah untuk menetapkan KEBENARAN:

Apa yang terjadi ?
Apa yang menyebabkan terjadi itu? Apakah
ketidaktahuan manusia yang terlibat? Apakah kelalaian
manusia yang terlibat? Apakah kejahatan manusia yang
terlibat?

Bagaimana untuk memberikan keadilan melalui kompensasi dan rehabilitasi. Pelajaran
apa yang bisa dipetik dari kejadian ini?

SH-C: ' Shire Hearing-Chamber' mencoba Kasus bahwa jika 'Rasa bersalah'
didirikan 'MS R' disajikan di Rehabilitasi Shire.
Ada 5 pejabat Pengadilan, Hakim, Pendakwa, Panduan, Panitera dan Germo. Hakim, Pendakwa dan
Panduan berkolusi (bekerja sama) untuk menemukan 'Kebenaran' dan membangun 'Rasa bersalah'
atau 'Tidak adanya Rasa Bersalah'. Panitera mengkompilasi semua bukti. Penegak mengamankan
pengadilan dan set up display bukti, memastikan 'Terdakwa' dan saksi muncul.

Setelah 'Kebenaran' ditemukan Korban membuat Pernyataan yang mencakup permintaan
kompensasi. Hakim kemudian pensiun untuk 1/2 jam untuk mempersiapkan Keadilan, 'Putusan'
dan 'Kompensasi'. Banding oleh Dituduh

(Putusan) dan Korban (Kompensasi) perlu diajukan dalam waktu 3 minggu. Banding yang digelar
di Pengadilan yang sama. Tapi Hakim yang berbeda.

SEBUAH shire menyediakan 2 jenis rehabilitasi, 'Pendidikan Rehab ( ESR )

dan Tugas Rehab' ( DSR ) . Kedua rehabilitasi melayani untuk kelompok 3 usia, remaja,
remaja dan dewasa. Remaja (8-14) Ketika 15 ditransfer ke Juvenile Rehab! Remaja (SHE
14-17, HE 14-18) ketika 17+ (DIA) , 18+ (DIA) ditransfer ke (PR) Rehab provinsi!
Catatan! Rehabilitator harus membayar untuk rehabilitasi. orang tua remaja membayar 100%. Juvenile
membayar 50%, orang tua membayar 50%.
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Pendidikan Shire Rehab ( ESR )
Pendidikan Rehab adalah 1 pada skala Rehabilitasi. Ini adalah kandang rehabilitasi non. Rehabilitator
tinggal di rumah semalam (Membayar untuk rehabilitasi) .

Pendidikan rehabilitator dijemput dari rumah 6 hari seminggu 1 jam setelah Sunset (TT) untuk
melakukan 5 hari pelayanan masyarakat 1 hari pendidikan. Rehabilitator memiliki setiap 2
jam 10 menit (Toilet, makanan, minuman) istirahat. 1 jam sebelum Sunset (TT) Rehabilitator
diambil rumah

Tugas Shire Rehab ( DSR )
Tugas Rehab adalah pendidikan dan tugas melalui. Rehabilitator membayar untuk
rehabilitasi. Tugas rehabilitator dijemput dari rumah 1 jam setelah Sunrise (TT) , Hari 1
minggu. Melakukan 5 hari pelayanan masyarakat

+ 1 hari pendidikan. Sebuah Tugas rehabilitator (DR) dimulai tugas 1 jam setelah Sunrise (TT) .
'DR' memiliki setiap 2 jam 10 menit (Toilet, makanan, minuman) istirahat. DR terbatas untuk
malam. Pada hari 6, 1 jam sebelum Sunset (TT) Rehabilitator yang dibawa pulang.
Wali manajemen waktu (TT) Waktu Segitiga Kustodian New-Age

pelayanan masyarakat Sentinel

waspada
untuk bagian pikiran Anda !!!

Rumah
Akhir
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