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VAKT
Grevskap är där hjärtat är, HOME!
Att vara säker, känna sig trygg är en viktig faktor när flyttar till en stor gemenskap som
en " GREVSKAP '! En Depå Guardian Shire har en 'Sentinel samhällstjänst' (SCS) ! Sentinel:
patrull, vakt, guide, hjälp, rapport, tåg, genomdriva Shire regler. För brott mot 'lag' de
partner med 'PMR (Norma, Marshall, Ranger tjänster) .

Sentinel är en karriärväg för hon och han. Den är baserad på förvarings väktare
Lärlings careerpath mall: Lärlings> arbetslivserfarenhet> fortsatta studier> främjande
av senioritet> arbetslivserfarenhet> fortsatta studier> främjande av senioritet> arbete
..........
Sentinel bestämma hur många 'grannskaps- Watch
gemenskapen' (NWC) Shire behöver. De administrera, tåg,
guide, .. varje, NWC. Att vara en NWC volontär är en
gemenskap förväntan! Leva upp till gemenskaps förväntan.

Varje förvarings Guardian gemenskap är en "grannsamverkan gemenskapen stödja
lokala brottsbekämpande. Observation, inspelning, rapportering, att hjälpa
brottsbekämpande! Kan ha att göra civila gripanden. Det är ditt samhälle hålla den
säker för din familj, ...

Notera! När deras är en katastrof, krig, .. NWC integreras i 'pDEC
(Provincial Defence och Emergency centrum).
Sentinel Creed: En Sentinel snarare riskera sitt liv för sin
gemenskap än döda en medlem av samhället.
Sentinel är en Shire anställd i Sheriffs avdelningen. Sentinel
utbildning sker en dag i veckan på 'pDEC' (Provincial Defence
och Emergency centrum) .
Notera! Alla större Shire har en eller flera 'pDEC'.

Sentinel en dag i veckan träning på 'pDEC': En dag Utbildning börjar 1
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timme efter soluppgång och slutar en timme före solnedgången med 3 raster (Early Day mellanmål,
lunch, sen dag snack) . Utbildningen består av 7 ämnen: 1.

Gripande teknik och rapportskrivning; 2. Stafettpinnen Teknik och kontroll av folkmassor; 3. Community
Health och föroreningar; 4. Marsch och kropp underhåll; 5. Sentinel Första hjälpen; 6. Unarmed
försvar; 7. Bedövningsvapen använda.

Det är obligatoriskt för alla Shire anställd att delta i en dag i veckan Sentinel träning på
'pDEC'. Fram till sin pensionering. En anställd kan undantas (Funktionshinder, hälsa) från
1 eller flera ämnen.

Sentinel Arbetsuppgifter: Sentinel hantera låga till medelrisk vakt och patrull uppgifter.
Bevakning är singel (1) plikt. Patrol i samarbete (2) plikt. Folksamlingar omfattar mer än 2 .
'Sheriff Advokat pool' levererar all kontor och jurister för att skapa, genomföra och
verkställa Shire regler.

På tull eller ledig en Sentinel kommer att rapportera alla antisocialt beteende

(Brott, förorening, vandalism) och rapportera eventuella synliga problem gemenskap hälsa och
säkerhet. Sentinel kommer att gripas och upplevda trasiga överträdelser och uppfattas begått
brott. Sedan kalla sin station för en patrull för att plocka upp de gripna. När inte på sin vakt eller
patrullerar Sheriff kan utse andra arbetsuppgifter.

Sentinel klädsel: Sentinel bär en grå färgad kamouflerade overall med separat bälte,
handskar och brandman stövlar. Hjälmen har en övergång visor, en mikrofon och
videokamera. Hängande från bandet är en stafettpinne, bedövar vapnet och handboja
remmar.

I en Shire nödsituation varje ' Sentinel-certifikat ' innehavaren kan uppmanas att plikt som
Sentinel.

Sentinel-karriär för HE
Efter att han tog en 'PHEC Boy School Diploma'. Han börjar nu en Sentinel
lärlingsutbildning. Han deltar 'PHEC Apprentice College' 1 dag i veckan. Efter avslutad
tjänade 'PHEC handels Certificate'. tjänar: wmw1

18 år gammal han deltar ett år tvångs 'Samhällstjänst Emergency' (CE) . Efter CE
'en' ambulans Certificate ' utfärdas.
Slutföra år en pojke blir vuxen gifter och startar en
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Slutföra år en pojke blir vuxen gifter och startar en familj. Han börjar arbeta som
'Sentinel' ( wmw2 ) . Notera! När kvalificerad, kommer marknadsföring när det finns en
öppning. Den högsta kvalificerade får jobbet. Det finns inga undantag.

Efter 3 års arbete erfarenhet som 'portvakt' kvalificerar för att bli 'Senior sentinel' ( wmw3 )
.
Efter 3 års arbetslivserfarenhet som 'Senior sentinel' kvalificerar för att delta i 'PHEC /
Technical College' tjänar 'Supervisor Certificate'. När det finns en öppning befordrad till
advokat " ( wmw4 ) . Ansluter sig till 'Sheriff Advokat pool' .

Efter 3 års arbetslivserfarenhet som advokat "kvalificerar för att delta i 'PHEC / Ledarskap
College' tjänar 'Leader Diploma'. När det finns en öppning befordrad till 'Senior Lawyer' ( wmw5
) . Är en del av den 'Sheriff Advokat pool' .

Efter 3 års arbetslivserfarenhet som "Senior advokat kvalificerar för att delta i 'PHEC /
Ledarskap College' tjänar 'manager Diploma'. När det finns en öppning befordrad till 'Sheriff'
( wmw6 ) . Är en del av den 'Sheriff Advokat pool' .

Efter 3 års arbetslivserfarenhet som 'Sheriff' kvalificerar att delta 'PHEC / Ledarskap
Camp' tjänar Administratör Degree ". När det finns en öppning befordrad till 'Senior Sheriff'
( wmw7 ) . Ansluter sig till 'Provincial rådgivare pool' .

Sentinel-karriär för SHE
Efter att hon avslutat en 'Heliga äktenskapet' Kontrakt'. Har en 'medicinsk och utbildning
Trade certifikat'. Hon börjar arbetet som 'Sentinel'
( wmw2 ) . När kvalificerad, kommer marknadsföring när det finns en öppning. Den
högsta kvalificerade får jobbet. Inga undantag.
Efter ett års arbetslivserfarenhet som 'Sentinel' kvalificerar för att bli 'Senior sentinel' ( wmw3
).
Efter ett års arbetslivserfarenhet som 'Senior sentinel' kvalificerar för att delta i 'PHEC /
Technical-College' tjänar 'Supervisor Certificate'. När det finns en öppning befordrad till
advokat " ( wmw4 ) . Ansluter sig till 'Sheriff Advokat pool' .
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Efter ett års arbetslivserfarenhet som advokat "kvalificerar för att delta i 'PHEC /
Ledarskap College' tjänar 'Leader Diploma'. När det finns en öppning befordrad till 'Senior
Lawyer' ( wmw5 ) . Är en del av den 'Sheriff Advokat pool' .

Efter ett års arbetslivserfarenhet som "Senior advokat kvalificerar för att delta i 'PHEC /
Ledarskap College' tjänar 'manager Diploma'. När det finns en öppning befordrad till 'Sheriff' (
wmw6 ) . Är en del av den 'Sheriff Advokat pool' .

Efter ett års arbetslivserfarenhet som 'Sheriff' kvalificerar att delta 'PHEC / Ledarskap
Camp' tjänar Administratör Degree ". När det finns en öppning befordrad till 'Senior Sheriff' ( wmw7
) . Ansluter sig till 'Provincial rådgivare pool' .

Vissa människor kan inte vara anställd av Shire: Alkoholist, katolik
(Se Christian Brothers) , Brotts (Bur rehabilitator) , Spelare, innehavare av icke statliga
utbildningsbevis, psykiska funktionshinder, sexuell funktionshinder, övervikt, rökare,
användare av hallucinerar ämnen.

Sentinel som använder onödigt våld när gripa eller under folksamlingar är tillrätta
och degraderas. Sentinel som dödar avfärdas och bur. Det finns inget utrymme för
'Killers' i brottsbekämpningen . The Marshall Code gäller.

Att ha rättvisa behöver Laws, som görs av regeringen och upprätthålls av domstolarna. Lagar
behöver administrera. Påstådda överträdelser av reglerna utreds genom Marshalls Office (Provins)
. Påstådda överträdelser av förordningarna utreds genom Sheriffs kontor (Grevskap) .

Efter avgifter läggs: sheriffen (Grevskap) sätter ett datum (30 dagar senare)

när avgifterna hörs på 'Chambers'. Sheriffen väljer sedan från poolen av advokater kommer 5. 1
fungera som domare, en som anklagare, en som guide, en som kontorist och en som upphandlare.

Syftet med domstolar är att etablera 'Skuld' eller 'Frånvaro av
skuld' för påstådda brott mot reglerna
(Norma Foral) eller förordningar (Shire lag) Ett verktyg som används för att
fastställa om det fanns överträdelser, är att etablera 'sanning'. Sanningen hittas
genom maskopi inte kontradiktoriskt.
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Notera! Orättvist, korrupta kontradiktoriska Court-system ersättas med följande:

'Bara' Fair, maskopi Court system som etablerar sanningen!
När saker eller händelser inträffar rättvisa är att upprätta SANNING:

Vad hände ?
Vad orsakade händer? Var mänsklig
okunnighet inblandade? Var mänskligt slarv
inblandade? Var mänsklig ondska
inblandade?
Hur man ger rättvisa genom ersättning och rehabilitering. Vilka lärdomar kan
dras av detta händer?
SH-C: ' Shire Hearing-avdelningen' försöker Fodral att om 'Skuld' är etablerat
'MS R' serveras i shire rehabilitering.
Det finns 5 tjänstemän Court, domare, anklagare, Guide, Clerk och upphandlare. Magistrate,
anklagare och Guide samverka (jobba tillsammans) att hitta 'sanningen' och upprätta
'skuld' eller 'Frånvaro av skuld'. Clerk samman alla bevis. Enforcer säkrar domstol och
sätter upp bevis visar garanterar 'Anklagad' och vittnen visas.

Efter 'sanning' hittas Offer göra ett uttalande som innehåller begäran ersättning. Magistrat
pension sedan 1/2 timme för att förbereda rättvisa, 'Bedömning' och 'ersättning'.
Överklaganden av Accused
(Dom) och offer (Ersättning) måste lämnas in inom 3 veckor. Överklaganden hålls vid
samma domstol. Men annorlunda Magistrate.

en Grevskap ger 2 typer av rehabilitering, 'Utbildning Rehab ( ESR )
and Duties Rehab' ( DSR ) . Både rehabilitering tillgodose tre åldersgrupper, tonårs,
juvenil och vuxen. Tonårs (8-14) När 15 överförts till Juvenile Rehab! Juvenil (SHE
14-17, HE 14-18) när 17+ (HON) , 18+ (HAN) överförd till (PR) Provincial Rehab!
Notera! Sanerare måste betala för rehabilitering. Tonårs föräldrar betala 100%. Juvenile
betala 50%, föräldrarna betalar 50%.
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Utbildning Shire Rehab ( ESR )
Utbildning Rehab är 1: a på rehabilitering skalan. Det är en icke bur rehab. Sanerare
stannar hemma under natten (Betala är för rehabilitering) .

Utbildningen rehabilitator plockas upp från hemmet 6 dagar i veckan en timme efter
solnedgången (TT) att göra 5 dagar samhällstjänst en dag för utbildning. Sanerare har
varje 2 timmar 10 minuter (Toalett, mat, dryck) ha sönder. 1 timme före solnedgången (TT) Sanerare
tas hem

Arbetsuppgifter Shire Rehab ( DSR )
Arbetsuppgifter Rehab är tråg utbildning och arbetsuppgifter. Sanerare betala är för rehab. De
uppgifter sanerare plockas upp från hemmet 1 timme efter soluppgång (TT) , Dag 1 i
veckan. Gör 5 dagars samhällstjänst

+ 1 dag utbildning. En Uppgifter rehabilitator (DR) startar arbetsuppgifter 1 timme efter
soluppgången (TT) . 'DR' har var 2 timmar en 10 minuters (Toalett, mat, dryck) ha sönder. DR
är begränsad för natten. På dag 6, en timme före solnedgången (TT) den sanerare tas hem.
(TT) Time Triangle Depå Guardian New-Age time management

Sentinel samhällstjänst
på vakt
för sinnesro !!!

Hem
Slutet
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