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Sentinela
Shire bihotza dagoen lekuan dago, ETXERA!

Seguru egotea, segurtasuna sentitzea da kontu nagusi bat bezalako komunitate handira
joatean, ' SHIRE '! Custodian Guardian Shire-k badu
a, 'Sentinel komunitatearen zerbitzua' (Scs) ! Sentinela: patruilatu, zaindu, gidatu, lagundu, salatu,
entrenatu, Shire araudia betearazi. Bazkide diren "Legea" urratzeak direla eta, PMRak (Probintziala,
Marshall, Ranger zerbitzuak) .

Sentinela HE eta SHEren ibilbidea da. Tutorearen tutorea Ikasten ibilbide profesionalaren
txantiloian oinarritzen da: Ikaskuntza> lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozioa
antzinatasunaren arabera> lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozioa antzinatasunaren
arabera> lana ..........
Sentinelak erabakiko du zenbat "Auzokideen Zaintza
Komunitatea" (NWC) Shire batek behar du.

NWC guztiak administratu, entrenatu, gidatzen dituzte. NWCko
boluntario bat komunitatearen itxaropena da! Bizi
komunitatearen itxaropena.

Custodian Guardian komunitate bakoitza bertako auzokideen betearazpena babesten
duen 'Auzo Zaintza Komunitatea' da. Sheriff behatzen, grabatzen, salatzen, laguntzen!
Atxiloketa zibilak egin beharko ditu.
Zure komunitatea da zure familientzako segurua izatea ...

Ohar! Bere hondamendia denean, gerra, ... NWC integratuta dago, 'PDEc

(Defentsa eta Larrialdi Probintzialen zentroa).
Sentinela

Sentinela batek bere bizitza arriskuan jartzen du

Kredoa:

komunitateko kide bat hiltzea baino.

Sentinel Sherifeko departamentuko Shire langilea da. Sentinelen
prestakuntza astean egun batean egiten da 'PDEc' batean (Lurralde
Defentsarako Larrialdi Zentroa) .
Ohar! Shire handiago guztiek "PDEc" bat edo gehiago dituzte.
Sentinela astean eguneko entrenamendua "PDEc" -en: Egun 1 entrenamendua Egunsentia hasi eta 1 ordura
hasten da eta Ilunabarra baino 1 ordu lehenago amaitzen da 3 atsedenaldirekin :
Goizeko merienda, Bazkaria, Berandu eguneko merienda. Prestakuntza 7 gaik osatzen dute:
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1. Atxiloketa teknika, txostenen idazketa 2. Baton teknika, jendetzaren kontrola 3. Komunitatearen
osasuna, kutsadura 4. Martxak, gorputzaren mantentzea
5. Sentinela Lehen Sorospenak 6. Armarik gabeko defentsa 7. Arma harrigarriak erabiltzea.

Shire-ko langile guztientzat nahitaezkoa da astean Sentineleko prestakuntzara joatea astean
"PDEc" -era. Erretiroa hartu arte. Langile bat salbuetsita egon daiteke (ezintasuna, osasuna) gai
1 edo gehiagoren artean.
Sentinel Betebeharrak: Zentinela heldulekua arrisku txikiko eta ertaineko zaindaria da, patruila betebeharrak.
Zaintza bakarra da (1) betebeharra. Patrol bikotekidea da (2) betebeharra. Jendetzaren kontrolak baino gehiago
dakar 2. 'Sheriff abokatuen igerilekuak' bulegoetako eta legezko langile guztiei hornitzen die Shire araudia sortu,
ezarri eta betearazteko.

Zaindari batek guardian edo kanpoan, portaera sozialaren berri emango du
(delituak, kutsadura, bandalismoa) eta komunitateko osasun eta segurtasun arazo ikusgarrien berri
eman. Sentinelak atxilotu egingo du hautemandako haustura arau hausteengatik eta egindako
delituengatik. Orduan deitu bere geltokira patruila bat atxilotuak jasotzeko. Guardian edo patruilan ez
dagoenean Sherifek beste betebehar batzuk izendatu ditzake.

Sentinel jantzia: Sentinel-ek kolore griseko kamuflatutako jantzia darama, gerrikoarekin,
eskularruekin eta suhiltzaile botekin bereizita. Kaskoak trantsizioko bisera, mikrofonoa eta
bideokamera ditu. Gerrikoan zintzilikatuta dago makila, zorroa eta eskuburdinak.

Shire larrialdi guztietan ' Sentinela ziurtagiria ' titularra Sentinel gisa deitu ahal izango
du.

Sentinela-karrera HErako
HEk "PHeC Boy School Diploma" lortu ondoren. Bera, orain, Senentil Ikasten hasten da.
Astean 1 egun "PHeC Apprentice College" ikastetxera joaten da. Amaitu ondoren 'PHeC
Trade-Certificate' lortzen du. Ordaindu ,

wmw1
18 urteko HE urtebeteko "Komunitateko Larrialdietako Zerbitzua" konpultsibora joaten da (CE) . "CE"
ondoren, Anbulantzia ziurtagiria ' jaulkitzen da.

Mutil bat heldu bihurtzen den urtea osatuz gero, familia bat sortzen da.
HE 'Sentinela' lanean hasten da ( wmw2 ) . Ohar! Sailkapena lortu ondoren,
promozioa irekiera dagoenean izaten da. Goi mailako kualifikatuenek lana lortzen
dute. Ez dago salbuespenik.
"Sentinela" 3 urteko lan-esperientziaren ondoren, "Sentinela nagusia" izateko eskubidea
lortu du ( wmw3 ) . Antzinatasunak sustatuta!
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3 urteko lan-esperientziaren ondoren, "goi mailako zentinela" titulua lortzen du "PHeC
Technical College" k "Supervisor Certificate" irabazten du. 'Abokatu' promoziorako irekiera
dagoenean ( wmw4 ) . 'Sheriff abokatuen igerilekuan' sartu da .

"Abokatu" 3 urteko lan-esperientziaren ondoren, "PDEc-eko lidergo-kolegioak" titulua lortzen du
"liderraren diploma" lortzen du. 'Abokatu Nagusia' mailara igotako irekiera baten ondoren ( wmw5 ) . "Sheriff
abokatuen igerilekua" ren zati bat da .

3 urteko lan-esperientziaren ondoren, "Abokatu Nagusia" "PDEc Leadership College"
ikastetxera joateko gai da "Zuzendari Diploma" lortzen du. 'Sheriff'era sustatutako irekiera
dagoenean ( wmw6 ) . 'Sheriff abokatuen igerilekuaren' parte da .

3 urteko lan esperientziaren ondoren, 'Sheriff'-ek "PDEc Leadership Camp" -era joateko gaitasuna
lortzen du "Administratzaile titulua" lortzen du. 'Senior Sheriff'era promozionatutako irekiera
dagoenean ( wmw7 ) . 'Aholkulari probintzialaren hornikuntza' elkartu da .

Sentinela-Karrera SHErentzat
A amaitu ondoren 'Ezkontza Santua' Kontratua '. "Medikuntzako eta Hezkuntzako
Merkataritza Agiria" du. "Sentinela" gisa hasten da lanean
( wmw2 ) . Sailkapena lortu ondoren, promozioa irekiera dagoenean izaten da. Goi mailako
kualifikatuenek lana lortzen dute. Salbuespenik ez.

Urtebeteko lan-esperientziaren ondoren, "Sentinela" "Sentinela Nagusia" izateko gai da. ( wmw3
).
Urtebeteko lan-esperientziaren ondoren, "goi mailako zentinela" tituluak "PHeC Technical-College"
ikastetxera joateko gaitasuna lortzen du "Supervisor Certificate" irabazten du. 'Abokatu' promoziorako
irekiera dagoenean ( wmw4 ) . 'Sheriff abokatuen igerilekuan' sartu da .

"Abokatu" urtebeteko lan-esperientziaren ondoren, "PDEc Leadership College" ikastetxera
joateko gaitasuna lortzen du "Leader Diploma" lortzen du. 'Abokatu Nagusia' sustatutako irekiera
dagoenean ( wmw5 ) . 'Sheriff abokatuen igerilekuaren' parte da .

1 urteko lan-esperientziaren ondoren, "Abokatu Nagusia" "PDEc Leadership College" tituluak
"Manager Diploma" lortzen du. 'Sheriff'era sustatutako irekiera baten ondoren ( wmw6 ) . 'Sheriff
abokatuen igerilekuaren' parte da .
1 urteko lan-esperientziaren ondoren, 'Sheriff'-ek "PDEc Leadership Camp" -era joateko gaitasuna
lortu zuen "Administratzaile titulua" lortu zuen. Dagoenean
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'Senior Sheriff'era sustatutako irekiera ( wmw7 ) . 'Aholkulari probintzialaren hornikuntza' elkartu da .

Zenbait pertsona ezin dira Shirean enplegatu: Alkoholikoa, katolikoa
(ikusi Christian Brothers) , gaizkilea (kaiola errehabilitatzailea) , jokalaria, hezkuntza publikoa ez
duten ziurtagiriak, adimen urritasuna, sexu desgaitasuna, gehiegizko pisua, erretzailea,
substantzia haluzinatzaileen erabiltzailea.
Atzematerakoan edo jendetza kontrolatzerakoan indarkeriarik gabeko indarra erabiltzen duten
zentinelak errieta egin eta degradatu egiten dira. Hiltzen duten zentinelak ez du babesten, kaleratuak
eta kaiolatuak dira. Legea betearaztean ez dago "hiltzaileentzako" tokirik . Marshall kodea aplikatzen da.

Justizia izateko Legeak behar dira, Gobernuak eginak eta Gorteek onartzen
dituztenak. Legeek administratu behar dute. Ustezko Arau hausteak Marshall-en
Bulegoak ikertzen ditu (Probintzia) . Sheriff-en Bulegoak ikertzen ditu ustezko
Araudien hausturak (Shire) .
Karguak ezarri ondoren: Sheriff-a (Shire) data ezartzen du (30 egun geroago)

salaketak 'Ganberetan' entzuten direnean. Orduan, Sherifek abokatuen multzoa hautatzen du.
5. Magistratu gisa jokatuko du, 1 Salatzaile gisa, 1 Gida gisa, 1 idazkari eta 1 Fiskal gisa.

Auzitegien xedea "Errua" edo "Erruaren eza" ezartzea da, ustez
arau hausteengatik (Foru legea) edo Araudia (Shire legea) Arau-hausteak
izanez gero, ezartzeko erabiltzen den tresna "Egia" ezartzea
da. Egia kolusioz aurkakoa da.

Ohar! Auzitegien sistema bidegabea eta ustela ordezkatzen da:
EGIA finkatzen duen Auzitegi sistema justu eta koluduna.
Gauzak edo gertaerak gertatzen direnean Justiziak EGIA ezartzea da:

Zer gertatu da?
Zerk eragin du gertakaria? Giza ezjakintasuna
tartean al zegoen? Giza arduragabekeria tartean
al zegoen? Gizakiaren gaitza tartean al zegoen?

Nola eman justizia kalte-ordainen eta errehabilitazioaren bidez. Zer ikasgai
atera daiteke gertakari honetatik?
SH-C: ' Shire Entzutegi Ganberak "Erruduntasuna" ezarrita "MS R" Shire Rehabilitation
zerbitzuan ematen diren kasuak probatzen ditu.
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Auzitegiko 5 funtzionario daude, magistratua, salatzailea, gidaria, idazkaria eta prokuradorea. Magistratua,
salatzailea eta gidaria elkarrekin aritzen dira (elkarrekin lan egin) "Egia" aurkitzeko eta "Errua" edo "Erruaren
eza" ezartzeko. Idazkariak froga guztiak biltzen ditu. Prokuradoreak epaitegia ziurtatzen du, frogak erakusten
ditu, "Akusatuak" eta lekukoak agertzen direla ziurtatzen du.

"Egia" aurkitu ondoren biktimek kalte-ordain eskaera jasotzen duen adierazpena egiten
dute. Orduan, magistratuak ordu eta erdiz erretiratzen du Justizia, 'Epaia' eta 'Ordaina'
prestatzeko. Akusatuen helegiteak

(Epaia) eta Biktimak (Konpentsazioa) 3 asteko epean egon behar da. Helegiteak Auzitegi
berean egiten dira. Baina Magistratu desberdina.
A Shire 2 birgaitze mota ditu, 'Heziketa
errehabilitazioa (ESR ) eta Eginkizunak Rehab ' (
DSR ) . Bi errehabilitazioak 3 adin-talderi
erantzuten die,
nerabeak, gazteak eta helduak. Nerabea (8-14) 15 jubenilen errehabilitaziora aldatu zirenean! Jubenilak (14-17
BERA, 14-18 BERA) 17 urtetik gora (BERA) , 18 urtetik gorakoak (BERA) transferitu (PR) Probintziako
errehabilitazioa!
Ohar! Errehabilitatzaileak ordaindu behar du errehabilitazioa. Guraso nerabeek% 100 ordaintzen dute.
Adingabeek% 50 ordaintzen dute, gurasoek% 50.

Hezkuntza Shire Rehab ( ESR )
Hezkuntza errehabilitazioa 1 da st Birgaitze eskalan. Kaiolan ez dagoen errehabilitazioa da. Errehabilitatzailea
gauean gelditzen da etxean (errehabilitazioagatik ordaindu) .

Hezkuntza Birgaikuntza etxetik astean 6 egunetan jasotzen da ilunabarra igaro eta 1 ordura (TT) komunitateko
5 eguneko zerbitzua + hezkuntza egun bat egiteko. Errehabilitatzaileak 2 orduro eta 10 minuturo izaten
du (komuna, janaria, edaria) apurtu. Ilunabarra baino ordu bat lehenago (TT) Errehabilitatzailea etxera
eramaten dute

Betebeharrak Shire Rehab ( DSR )
Betebeharrak Rehab hezkuntza eta betebeharrak dira. Errehabilitatzaileen ordainsaria errehabilitazioagatik. Eginkizunen
errehabilitatzailea Eguzkia atera eta 1 ordu geroago jasotzen da etxetik (TT) , asteko 1. eguna. Komunitateko
5 eguneko zerbitzua egiten
+ 1 hezkuntza egun. Eginkizunen Errehabilitatzailea (DR) Eguzkia atera eta ordubete geroago hasten da
lanetan (TT) . "DR" 2 orduro eta 10 minuturo izaten da (komuna, janaria, edaria) apurtu. DR gauean mugatuta
dago. 6. egunean, ilunabarra baino ordu bat lehenago (TT) errehabilitatzailea etxera eramaten dute.

(TT) Time Triangle CG New-Age denboraren kudeaketa

Sentinela komunitateko zerbitzua zaindari zure
gogoaren alde !!!
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Indarkeria mehatxua da Gelditu indarkeria hasi etxean!
Ikusi CG indarkeriarik gabeko kontzeptua!

Sermoia : Ez duzu hilko ! (ikus 1 Eliza)
Erlazionatutako irakurketa: Justizia , (ikusi Komunitatea)
Azterketaren gaia: Justizia (ikusi Azterketa)

Aro Berria denbora kudeaketa Egun dibertigarriko gaiak , parte hartu!

2.4.7. Krimenaren Biktimen Memoriaren eguna CG Kalender
3

3.4.7. Gerrako biktimak Memorial eguna CG Kalender

8.2.7. Holokausto eguna lotsagarria eguna CG Kalender

Etxea
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