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SENTINEL
kaunti ay kung saan ang puso ay, HOME!
Ang pagiging ligtas, pakiramdam secure na ay isang pangunahing pagsasaalang-alang kapag lumilipat
sa isang malaking komunidad tulad ng isang, ' kaunti '! A Tagapag-ingat Guardian Shire ay may, 'Sentinel
community service' (Scs) ! Sentinel: patrol, bantay, gabay, tulong, ulat, tren, ipatupad Shire regulasyon.
Para sa mga sira ng, 'Batas' sila partner sa, 'PMRs (Provincial, Marshall, Ranger serbisyo) .

Sentinel ay isang karera landas para sa HE at SHE. Ito ay batay sa ang tagapag-ingat tagapag-alaga
Apprenticeship careerpath template: Apprenticeship> karanasan sa trabaho> sa karagdagang pag-aaral> promo
sa pamamagitan ng seniority> karanasan sa trabaho> sa karagdagang pag-aaral> promo sa pamamagitan ng
seniority> work ..........

Sentinel magpasya kung gaano karaming, 'Neigbourhood Panoorin
Community' (NWC) ang Shire pangangailangan. Sila ay pinangangasiwaan,
tren, gabay, .. tuwing, NWC. Ang pagiging isang NWC volunteer ay isang
komunidad-asa! Mamuhay ayon sa community-asa.

Ang bawat komunidad Tagapag-ingat Guardian ay isang 'Neighborhood Watch Community' pagsuporta sa lokal
na Pagpapatupad ng Batas. Pagmamasid, pag-record, pag-uulat, pagtulong nagpapatupad ng batas! Ay
maaaring magkaroon upang gumawa ng sibilyan arrests. Ito ay ang iyong komunidad panatilihin ito ligtas para sa
iyong pamilya, ...

Tandaan! Kapag ang kanilang ay isang Disaster, digmaan, .. NWC ay isinama sa, 'PDEc

(Provincial Defense at Emergency center).
Sentinel kredo: Isang Sentinel ay sa halip ng risking kanilang buhay para sa kanilang mga

komunidad kaysa patayin ang isang miyembro ng komunidad.

Sentinel ay isang Shire empleyado sa Sheriff department. Sentinel
pagsasanay maganap sa 1 araw sa isang linggo sa 'PDEc' (Provincial
Defense at Emergency center) .
Tandaan! Ang lahat ng mas malaki Shire ay may 1 o higit pang 'PDEc'.
Sentinel 1 araw sa isang linggo ng pagsasanay sa 'PDEc': 1 araw Pagsasanay ay nagsisimula sa 1
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oras matapos Pagsikat ng araw at nagtatapos ng 1 oras bago Sunset may 3 breaks (Maagang Araw meryenda,
Tanghalian, Late Araw snack) . Pagsasanay ay binubuo ng 7 na paksa: 1.

Arestuhin diskarteng at Mag-ulat ng pagsulat; 2. Baton pamamaraan at karamihan ng tao control; 3. Community
Health and Polusyon; 4. Nagmamartsa at katawan maintenance; 5. Sentinel First Aid; 6. Walang armas
pagtatanggol; 7. Stun Armas gamitin.

Ito ay ipinag-uutos na para sa bawat Shire empleyado na dumalo sa 1 araw sa isang linggo Sentinel pagsasanay
sa 'PDEc'. Hanggang sa kanilang pagreretiro. Ang isang empleyado ay maaaring exempted (Kapansanan,
kalusugan) mula sa 1 o higit pang mga paksa.
Sentinel tungkulin: Sentinel panghawakan mababa hanggang kalagitnaan panganib guard at patrol tungkulin.
Pagguguwardiya ay single (1) duty. Patrol ay nakipagsosyo (2) duty. Karamihan ng tao control ay nagsasangkot
ng higit pa kaysa sa 2 . 'Sheriff Abogado pool' Kagamitan para sa lahat ng opisina at mga legal na kawani upang
lumikha, ipatupad at ipatupad Shire regulasyon.

Nasa tungkulin o i-off duty ng Sentinel ay mag-uulat ng anumang mga anti sosyal na pag-uugali
(Krimen, polusyon, paninira) at mag-ulat ng anumang mga nakikitang isyu sa komunidad kalusugan at kaligtasan. Sentinel
ay arestuhin para sa pinaghihinalaang sirang sira at pinaghihinalaang nakatuon krimen. Pagkatapos ay tumawag
sa kanyang istasyon para sa isang patrol upang kuhanin ang naaresto. Kapag hindi magbantay o patrol ang Sheriff
ay maaaring magtalaga ng iba pang mga tungkulin.

Sentinel sangkap: Sentinel may kanya-kanyang ng isang kulay-abo na kulay camouflaged coverall na
may nakahiwalay na sinturon, guwantes at bumbero boots. helmet ay may isang transition visor, isang
mikropono at video camera. Hanging mula sa belt ay isang baton, stun gun at posasan straps.

Sa isang Shire emergency bawat ' Sentinel-Certificate ' holder ay maaaring tinatawag sa upang duty bilang
Sentinel.

Sentinel-Career para sa HE
Pagkatapos HE kinita ng isang 'PHeC Boy School Diploma'. HE ngayon ay nagsisimula ng isang Sentinel
Apprenticeship. HE dumadalo 'PHeC Apprentice College' 1day sa isang linggo. Pagkatapos ng pagkumpleto
kinita 'PHeC Trade-Certificate'. kumikita: wmw1

18 taong gulang HE dumadalo 1 taon compulsive 'Community Emergency service' (CE) . Pagkatapos
CE ', isang' ambulansya Certificate ' na maibigay ito.
Ang pagkumpleto ng taon ng isang batang lalaki ay nagiging isang matanda kinakasal at nagsisimula ng isang
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Ang pagkumpleto ng taon ng isang batang lalaki ay nagiging isang matanda kinakasal at nagsisimula ng
pamilya. HE ay nagsisimula sa trabaho bilang 'Sentinel' ( wmw2 ) . Tandaan! Sa sandaling kwalipikado,
pag-promote ay kapag may isang pambungad. Ang pinaka-senior qualified nakakakuha ng trabaho. Walang
mga pagbubukod.

Pagkatapos ng 3 taon ng trabaho-karanasan bilang 'Sentinel' kwalipikado upang maging 'Senior sentinel' ( wmw3 )
.

Pagkatapos ng 3 taon karanasan sa trabaho bilang 'Senior sentinel' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Technical College' kumikita 'Supervisor Certificate'. Kapag may isang pambungad na-promote sa
'Abogado' ( wmw4 ) . Miyembro ay sumali sa 'Sheriff Abogado pool' .

Pagkatapos ng 3 taon karanasan sa trabaho bilang 'Abogado' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Leadership College' kumikita 'lider Diploma'. Kapag may isang pambungad na-promote sa 'Senior
Abogado' ( wmw5 ) . Ay bahagi ng 'Sheriff Abogado pool' .

Pagkatapos ng 3 taon karanasan sa trabaho bilang 'Senior Abogado' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Leadership College' kumikita 'Manager Diploma'. Kapag may isang pambungad na-promote sa
'Sheriff' ( wmw6 ) . Ay bahagi ng 'Sheriff Abogado pool' .

Pagkatapos ng 3 taon karanasan sa trabaho bilang 'Sheriff' kwalipikado na dumalo 'PHeC / Leadership
Camp' kumikita 'Administrator Degree'. Kapag may isang pambungad na-promote sa 'Senior Sheriff' ( wmw7
) . Miyembro ay sumali sa 'Provincial Adviser pool' .

Sentinel-Career para sa SHE
Pagkatapos SHE nakatapos ng 'Banal na pagsasama' Contract '. May isang 'Medikal at Edukasyon Trade
Certificate'. SHE ay nagsisimula sa trabaho bilang 'Sentinel'
( wmw2 ) . Sa sandaling kwalipikado, pag-promote ay kapag may isang pambungad. Ang pinaka-senior
qualified nakakakuha ng trabaho. Walang mga pagbubukod.
Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang 'Sentinel' kwalipikado upang maging 'Senior sentinel' ( wmw3
).

Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang 'Senior sentinel' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Teknikal-College' kumikita 'Supervisor Certificate'. Kapag may isang pambungad na-promote sa
'Abogado' ( wmw4 ) . Miyembro ay sumali sa 'Sheriff Abogado pool' .
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Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang 'Abogado' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Leadership College' kumikita 'lider Diploma'. Kapag may isang pambungad na-promote sa 'Senior
Abogado' ( wmw5 ) . Ay bahagi ng 'Sheriff Abogado pool' .

Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang 'Senior Abogado' kwalipikado na dumalo 'PHeC /
Leadership College' kumikita 'Manager Diploma'. Kapag may isang pambungad na-promote sa
'Sheriff' ( wmw6 ) . Ay bahagi ng 'Sheriff Abogado pool' .

Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang 'Sheriff' kwalipikado na dumalo 'PHeC / Leadership
Camp' kumikita 'Administrator Degree'. Kapag may isang pambungad na-promote sa 'Senior Sheriff' ( wmw7
) . Miyembro ay sumali sa 'Provincial Adviser pool' .

Ang ilang mga tao ay hindi maaaring maging nagtatrabaho sa pamamagitan ng Shire: Nakalalasing, Catholic

(Tingnan Christian Brothers) , Kriminal (Hawla rehabilitator) , Sugarol, mga may-hawak ng mga non
government Certificates edukasyon, mental na kapansanan, sekswal Disability, sobrang timbang,
Smoker, gumagamit ng hallucinating sangkap.

Sentinel na gumagamit ng hindi nararapat na puwersa kapag apprehending o sa panahon crowd
control ay reprimanded at pagkakababa. Sentinel na pumatay ay awas at caged. Walang kuwarto
para sa 'Killers' sa pagpapatupad ng batas . Ang Marshall Code nalalapat.

Upang magkaroon Justice kailangan mo Batas, na kung saan ay ginawa sa pamamagitan ng Gobyerno at
itinaguyod ng Korte. Batas na kailangan nangangasiwang. Di-umano'y breaches ng patakaran ay investigated sa
pamamagitan ng, 'Office Marshall (Province) . Di-umano'y breaches ng Regulations ay investigated sa
pamamagitan ng, Office Sheriffs ' (Shire) .
Pagkatapos ng mga singil ay inilatag: ang Sheriff (Shire) Nagtatakda ng petsa (30 araw mamaya)

kapag ang mga singil ay narinig sa 'Chambers'. Ang Sheriff pagkatapos ay pinipili mula sa pool ng mga
Abogado, 5. 1 ay kumilos bilang mahistrado, 1 bilang akusador, 1 bilang Guide, 1 bilang clerk at 1 bilang
procurer.
Ang layunin ng korte ay upang magtatag ng 'pagkakasala' o 'Kawalan ng
Pagkakasala' para sa di-umano'y breaches ng Mga Panuntunan
(Provincial Law) o Regulations (Shire Law) Isang tool na ginagamit upang
maitaguyod, kung mayroong mga sira, ay upang magtatag ng 'Truth'. Katotohanan ay
matatagpuan sa pamamagitan ng collusion hindi adversarial.
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Tandaan! Di-makatarungan, corrupt adversarial Court-sistema ay pinalitan sa pamamagitan ng:

'Basta' Fair, colluding sistema Court kung saan nagtatatag ng katotohanan!

Kapag ang mga bagay o mga kaganapan mangyari Justice ay upang magtatag ng katotohanan:

Anong nangyari ?
Ano ang sanhi ng nangyayari? Ay pantao
kamangmangan kasangkot? Ay pantao
kapabayaan kasangkot? Ay tao masama na
kasangkot?
Paano upang bigyang-katarungan sa pamamagitan ng kompensasyon at rehabilitasyon. Anong mga
aral ang matututuhan mula sa ito nangyayari?

SH-C: ' Shire Pandinig-Chamber 'sumusubok Cases na kung' pagkakasala 'ay itinatag'
MS R 'ang almusal sa Shire Rehabilitation.
May 5 Court opisyal, mahistrado, akusador, Gabay, Clerk at procurer. Mahistrado, paratangan at
Gabay collude (magtrabaho nang sama sama) mahanap ang 'Truth' at magtatag ng 'pagkakasala' o
'Kawalan ng pagkakasala'. Clerk Ang compiles ang lahat ng ebidensya. Enforcer Tinitiyak hukuman
at set up ng ebidensiya display, sinisiguro 'inakusahan' at saksi lilitaw.

Pagkatapos ng 'Truth' ay matatagpuan Biktima gumawa ng isang Pahayag na may kasamang kabayaran
kahilingan. Ang mahistrado pagkatapos ay magreretiro para sa 1/2 oras upang maghanda Justice, 'Verdict' at
'Compensation'. Appeals sa pamamagitan Accused

(Verdict) at Biktima (Compensation) kailangang isumite sa loob ng 3 linggo. Appeals ay gaganapin
sa parehong Court. Ngunit iba't ibang mga mahistrado.

A kaunti ay nagbibigay ng 2 uri ng pagbabagong-tatag, 'Edukasyon Rehab ( ESR )

at Tungkulin Rehab ' ( DSR ) . Ang parehong pagbabagong-tatag magsilbi para sa mga grupo ng 3
edad, teenage, bata pa at matanda. Malabata (8-14) Kapag 15 ililipat sa Juvenile Rehab! bata pa (SHE
14-17, HE 14-18) kapag 17+ (SHE) , 18+ (HE) ilipat sa (PR) Provincial Rehab!
Tandaan! Rehabilitator ay may na magbayad para sa pagbabagong-tatag. Malabata mga magulang magbayad
ng 100%. Juvenile magbayad ng 50%, ang mga magulang magbayad ng 50%.
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Edukasyon Shire Rehab ( ESR )
Edukasyon Rehab ay ika-1 sa scale Rehabilitation. Ito ay isang non hawla rehab. Rehabilitator
mananatiling bahay magdamag (Bayaran para sa pagbabagong-tatag) .

Ang Edukasyon Rehabilitator ay kinuha mula sa bahay 6 araw sa isang linggo 1 oras pagkatapos
Sunset (TT) na gawin ang 5 araw ng serbisyo sa komunidad +1 araw ng edukasyon. Rehabilitator ay
tuwing 2 oras 10 minuto (Toilet, pagkain, inumin) pahinga. 1 oras bago Sunset (TT) Rehabilitator ay
nakuha sa bahay

Tungkulin Shire Rehab ( DSR )
Tungkulin Rehab ay trough edukasyon at tungkulin. Rehabilitator magbayad para sa rehab. Ang Mga
Tungkulin Rehabilitator ay kinuha mula sa bahay 1hour matapos Pagsikat ng araw (TT) , Araw 1 ng linggo.
Ang paggawa ng 5 araw ng serbisyo sa komunidad

+ 1 araw ng edukasyon. Isang Tungkulin Rehabilitator (DR) Nagsisimula tungkulin 1hour matapos Pagsikat
ng araw (TT) . 'DR' ay may bawat 2 oras sa isang 10 minutong (Toilet, pagkain, inumin) pahinga. DR ay
nakakulong para sa gabi. Sa araw 6, 1 oras bago Sunset (TT) ang Rehabilitator ay nakuha sa bahay.

(TT) Time Triangle Tagapag-ingat Guardian New-Age pamamahala ng oras

Sentinel serbisyo sa komunidad
nakahanda
para sa iyong mga piraso ng isip !!!

bahay
katapusan
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