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SENTINEL
kreivikunta on missä sydän on, kotiin!

Koska turvallinen, turvallisuuden tunne on Olennaisinta siirryttäessä iso yhteisö, kuten " SHIRE
'! Säilyttäjänä Guardian Shire on, 'Sentinel yhdyskuntapalvelu' (Scs) ! Sentinel: partio,
vartija, opas, Ohje, raportti, juna, valvoa Shire määräyksiä. Rikkomisesta, 'laki' he
kumppani, 'PMRS (Provincial, Marshall, Ranger palvelut) .

Sentinel on urapolku hän ja hänen. Se perustuu hoitajaksi huoltajan Apprenticeship
careerpath malliin: Oppisopimus> työkokemusta> lisätutkimuksia> edistäneet
virkaikää> työkokemusta> lisätutkimuksia> edistäneet virkaikää> työ ..........

Sentinel päättää, kuinka monta "neigbourhood Watch yhteisön
(NWC) Konnun tarvitsee. Se hallinnoi, juna, opas, .. jokainen,
NWC. Koska NWC vapaaehtoinen on yhteisö odotus! Elää
jopa yhteisöön odotuksia.
Jokainen Säilytysyhteisö Guardian yhteisö on "valvonta yhteisön tukemalla paikallisten
lainvalvontaviranomaisten. Tarkkailemalla, tallennus, raportointi, avustaminen
lainvalvonnan! Joutua tekemään siviili pidätyksiä. Se on sinun yhteisö pitää sen turvassa
perheellesi, ...
Huomautus! Kun niiden on katastrofi, sota, .. NWC on integroitu, 'pDEC

(Provincial Defence ja Hätäkeskuksen).
Sentinel Creed: Sentinel on melko vaarantanut henkensä heidän
yhteisö kuin tappaa yhteisön jäsen.

Sentinel on Shire työntekijä Sheriffs osastolla. Sentinel
koulutus tapahtuu 1 päivä viikossa klo 'pDEC' (Provincial
Defence ja Hätäkeskuksen) .
Huomautus! Kaikki suuremmat Shire on 1 tai enemmän 'pDEC'.

Sentinel 1 päivä viikossa harjoittelusta 'pDEC': 1 päivän koulutus alkaa 1
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tunti auringonnousun jälkeen ja päättyi 1 tunti ennen Sunset 3 taukoja (Early Day välipala,
lounas, Late päivä välipala) . Koulutus koostuu 7 aiheista: 1.

Pidätys tekniikka ja raporttien kirjoittamista; 2. Baton tekniikka ja joukko valvonta; 3. Community
Health ja pilaantumisen; 4. Marssivat ja kehon huolto; 5. Sentinel Ensiapu; 6. Aseeton
puolustus; 7. Tainnutusaseet käyttää.

On pakollista kaikissa Shire työntekijän osallistumaan 1 päivä viikossa Sentinel
harjoittelusta 'pDEC'. Kunnes eläkkeelle. Työntekijä voidaan vapauttaa (Vammaisuus,
terveys) 1 tai enemmän aihetta.
Sentinel Tehtävät: Sentinel kahva alhaisesta keskitasoon riskin vartiointitehtäviin tehtävät. Vartiointi
on yksittäinen (1) velvollisuus. Patrol on kumppanuuteen (2) velvollisuus. Yleisö ohjaus edellyttää
enemmän kuin 2 . 'Sheriff lakimies pool' toimittaa kaikki toimiston ja juristeistaan luoda, toteuttaa ja
valvoa Shire määräyksiä.

Töissä tai vapaalla Sentinel raportoi mitään anti sosiaalista käyttäytymistä

(Rikokset, saasteet, ilkivalta) ja ilmoittaa mahdollisista näkyvää yhteisö
työsuojeluasioissa. Sentinel pidätän olemme havainneet rikki rikkomisesta ja koettu
rikoksia. Sitten soittaa hänen asemalla partion poimia pidätettiin. Kun ei vartiossa tai
partioimaan sheriffi voi nimetä muita tehtäviä.

Sentinel Outfit: Sentinel kuluu harmaa värinen naamioitu haalari, jossa on erillinen vyö,
hansikkaat ja palomies saappaita. Kypärä on siirtyminen visiiri, mikrofoni ja
videokamera. Roikkuu hihna on viestikapulan, tainnutusaseilla ja käsirautoihin hihnoja.

Vuonna Shire hätätilanteessa jokaisen ' Sentinel-sertifikaatti ' haltija voi joutua tulemaan velvollisuutensa
Sentinel.

Sentinel-uran HE
Kun hän sai 'PHeC Boy School Diploma'. Nyt hän käynnistää Sentinel Oppisopimus.
Hän osallistuu "PHeC Diili College 1 päivä viikossa. Päätyttyä ansaitsi 'PHeC kaupan
sertifikaatti. ansaitsee: wmw1

18 vuotta vanha hän osallistuu 1 vuosi pakonomainen 'yhteisön Päivystys' (CE) . Jälkeen
CE, An ' ambulanssi sertifikaatti ' on jaettu.
Suorittaminen vuosi poika tulee aikuinen menee naimisiin ja aloittaa
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Suorittaminen vuosi poika tulee aikuinen menee naimisiin ja aloittaa perheen. Hän
alkaa työ 'Sentinel' ( wmw2 ) . Huomautus! Pätevöityneet edistäminen tulee, kun on
aukko. Vanhin pätevä saa työn. Ei ole olemassa poikkeuksia.

3 vuoden jälkeen työ-kokemus 'Sentinel' täyttää vaatimuksen tulla Senior Sentinel " ( wmw3 )
.

3 vuoden jälkeen työkokemus Senior Sentinel "täyttää osallistua" PHeC / Technical
Collegen ansaitsee 'valvoja Certificate'. Kun on aukko ylennettiin 'Lakimies' ( wmw4 ) . Liittyy
'Sheriff lakimies pool' .

3 vuoden jälkeen työkokemus 'lakimies' täyttää osallistua "PHeC / Johtajuus College
ansaitsee Leader tutkintotodistus". Kun on aukko ylennettiin 'varatuomari' ( wmw5 ) . On
osa 'Sheriff lakimies pool' .

3 vuoden jälkeen työkokemus 'varatuomari' täyttää osallistua "PHeC / Johtajuus
College ansaitsee 'Manager tutkintotodistus'. Kun on aukko ylennettiin 'Sheriff' ( wmw6 ) .
On osa 'Sheriff lakimies pool' .

3 vuoden jälkeen työkokemus 'Sheriff', täyttää osallistua 'PHeC / Johtajuus Camp'
ansaitsee 'Administrator tutkinto'. Kun on aukko ylennettiin Senior Sheriff " ( wmw7 ) . Liittyy
'maakunnan neuvonantaja pool' .

Sentinel-Ura sillä hän
Kun hän valmistui 'Pyhä avioliitto' Sopimus'. On 'Terveydenhuollon ja koulutuksen
kaupan todistus'. Hän alkaa työ 'Sentinel'
( wmw2 ) . Pätevöityneet edistäminen tulee, kun on aukko. Vanhin pätevä saa
työn. Ei poikkeuksia.
1 vuoden kuluttua työkokemusta 'Sentinel' täyttää vaatimuksen tulla Senior Sentinel " ( wmw3
).

1 vuoden kuluttua työkokemusta Senior Sentinel "täyttää osallistua" PHeC /
Technical-akatemian ansaitsee 'valvoja Certificate'. Kun on aukko ylennettiin
'Lakimies' ( wmw4 ) . Liittyy 'Sheriff lakimies pool' .
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1 vuoden kuluttua työkokemusta 'lakimies' täyttää osallistua "PHeC / Johtajuus
College ansaitsee Leader tutkintotodistus". Kun on aukko ylennettiin 'varatuomari' ( wmw5
) . On osa 'Sheriff lakimies pool' .

1 vuoden kuluttua työkokemusta 'varatuomari' täyttää osallistua "PHeC / Johtajuus
College ansaitsee 'Manager tutkintotodistus'. Kun on aukko ylennettiin 'Sheriff' ( wmw6 ) .
On osa 'Sheriff lakimies pool' .

1 vuoden kuluttua työkokemusta 'Sheriff', täyttää osallistua 'PHeC / Johtajuus Camp'
ansaitsee 'Administrator tutkinto'. Kun on aukko ylennettiin Senior Sheriff " ( wmw7 ) . Liittyy
'maakunnan neuvonantaja pool' .

Tietyt ihmiset eivät voi olla työssä Shire: Alkoholisti, katolinen
(Katso Christian Brothers) , Criminal (Häkki kuntoutujan) , Peluri, haltijat kuin hallituksen
koulutus Sertifikaatit, kehitysvammaisuuden, seksuaalinen Vammaisuus, ylipainoon,
Tupakka, käyttäjä harhoja aineita.

Sentinel käyttävät liikaa voimaa, kun pidättämään tai aikana ihmisjoukon hallinta
ovat nuhteli ja alennettu. Sentinel jotka tappavat hylätään ja häkissä. Ei ole varaa
'Killers' lainvalvonta . Marshall Code koskee.

Saada Justice tarvitset Lait, jotka tehdään valtioneuvoston ja vahvistanut
tuomioistuinten. Lait tarvitsevat hallinnointiin. Väitetyt Rules tutkii, Marshall-toimisto (Maakunta)
. Väitetyt asetusten tutkii, Sheriffs toimisto (Shire) .

Jälkeen maksut on säädetty: Sheriff (Shire) asettaa päivämäärä (30 päivää myöhemmin)

kun maksut kuullaan 'Chambers'. Sheriff valitsee altaan Lawyers, 5. 1 toimii
Maistraatinportti 1, sellaisena kuin Syyttäjä, 1 kuten Guide, 1 kuten virkailija ja 1, kun
hankkija.
Tarkoituksena tuomioistuinten on perustaa 'Syyllisyys' tai 'poissaolo
Syyllisyys' väitetystä rikkomisesta Säännöt

(Foralin) tai asetuksissa (Shire laki) Työkalu voidaan todeta, jos
rikottiin, on perustaa 'Totuus'. Totuus on todettu yhteispelistä ei
kontradiktorista.
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Huomautus! Epäoikeudenmukainen, korruptoitunut kontradiktorisen-järjestelmä korvataan:

'Vain' Fair, salaista tuomioistuinlaitosta jossa vahvistetaan totuus!

Kun asioita tai tapahtumia sattuu Justice on vahvistaa totuus:
Mitä tapahtui ?
Mikä aiheutti tapahtuu? Oli ihmisen
tietämättömyys mukana? Oli ihmisen
huolimattomuus mukana? Oliko ihmisten
pahuus mukana?

Miten antaa oikeudenmukaisuutta korvaus ja kuntoutus. Mitä niistä voidaan
oppia näin tapahtuu?
SH-C: ' Shire suullista-jaosto' katkaisee Tapaukset, että jos 'Syyllisyys' on
todettu, 'MS R' on tarjolla shire kuntoutus.
On 5 Tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet, Tuomari, Syyttäjä, opas, Myyjä ja hankkija. Maistraatti,
Syyttäjä ja opas salaisesti (työskennellä yhdessä) löytää 'Totuus' ja luoda 'Syyllisyys' tai
'poissaolo Syyllisyys'. Clerk kokoaa kaikki todisteet. Enforcer turvaa tuomioistuinten ja
määrittää todisteet näytöt, valvoo "syytetyn ja todistajia näkyviin.

Jälkeen 'Totuus' löytyy Uhrit tehdä ilmoitus, joka sisältää korvauksen pyydettäessä. Magistrates
sitten vetäytyy varten puoli tuntia valmistella oikeus-, 'Tulos' ja 'kompensointi'.
Vetoomuksista Accused
(Tulos) ja uhrien (Korjaus) on jätettävä 3 viikon kuluessa. Valitukset pitää samassa
tuomioistuimessa. Mutta eri maistraatti.

kreivikunta tarjoaa 2 eri kuntoutuksen, 'Koulutus Rehab ( ESR )
ja velvollisuudet Rehab' ( DSR ) . Molemmat kuntoutusta palvelemaan 3 ikäryhmissä, teini,
nuorten ja aikuisten. teini-ikäinen (8-14) Kun 15 siirtyi Juvenile Rehab! Nuorten (SHE
14-17, HE 14-18) kun 17+ (HÄN) , 18+ (HÄN) siirretty (PR) Provincial Rehab!
Huomautus! Kuntoutujan on maksettava kuntoutukseen. Teinivanhemmat maksaa 100%. Nuoruusiän
maksaa 50%, vanhemmat maksavat 50%.
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Koulutus Shire Rehab ( ESR )
Koulutus Rehab on 1st kuntoutuksen mittakaavassa. Se on ei häkki Rehab. Kuntoutujan
jää kotiin yössä (Maksaa n kuntoutukseen) .
Koulutuksen kuntoutujan poimitaan kotoa 6 päivää viikossa 1 tunti auringonlaskun
jälkeen (TT) tehdä 5 päivän yhdyskuntapalvelu 1 päivä opetuksen. Kuntoutujan on 2
tunnin välein 10 minuutin (Wc, ruoka, juoma) tauko. 1 tunti ennen Sunset (TT) Kuntoutujan
otetaan kotiin

Tehtävät Shire Rehab ( DSR )
Tehtävänsä Rehab on aallonpohjasta koulutusta ja tehtävät. Kuntoutujan maksaa: t
Rehab. Tullit kuntoutujan poimitaan kotoa 1h auringonnousun jälkeen (TT) , Päivä 1
viikko. Doing 5 päivän yhdyskuntapalvelu
+ 1 päivä koulutuksen. A kuuluvien tehtävien hoitamiseksi kuntoutujan (DR) alkaa tehtävät 1h
auringonnousun jälkeen (TT) . 'DR' on 2 tunnin välein 10 minuutin (Wc, ruoka, juoma) tauko. DR
rajoittuu yöksi. Päivänä 6 1 tunti ennen auringonlaskua (TT) kuntoutujan otetaan kotiin.
(TT) aika Triangle Säilyttäjäpankki Guardian New Age ajanhallinta

Sentinel yhdyskuntapalvelu
varuillaan

oman mielenrauhasi !!!

Koti
pää
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