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vagtpost
Shire er hvor hjertet er, HJEM!
At være sikker, at føle sig sikker er en vigtig overvejelse, når man
flytter til et stort samfund som en, 'SHIRE'! En depotforælder har

a, 'Sentinel samfundstjeneste'(Scs)! Sentinel: patrulje, vagt, guide, hjælp,
rapport, træne, håndhæve Shire-regler. Ved overtrædelse af 'lov', de
samarbejder med, 'PMR'er(Provincial, Marshall, Ranger-tjenester).
Sentinel er en karrierevej for HE og SHE. Det er baseret på forældremyndighedens
værge Lærling karrieresti skabelon: Lærling> erhvervserfaring> yderligere studier>
forfremmelse efter anciennitet> erhvervserfaring> yderligere studier> forfremmelse
efter anciennitet> arbejde ..........

Sentinel beslutter hvor mange, 'Neighborhood
Watch Community' (NWC) en Shire har brug for.

De administrerer, træner, vejleder alle NWC. En
NWC-frivillig er en forventning fra samfundet!
Lever op til samfundets forventning.

Hvert depotforældremiljø er et 'naboskabsfællesskab', der
understøtter lokal retshåndhævelse. Observere, registrere,
rapportere, hjælpe sheriff! Måske foretage civile anholdelser.
Det er dit samfund, hold det sikkert for din familie, ...

Bemærk! Når deres katastrofe er krig, er NWC integreret i 'PDEc
(Provinsielt forsvars- og beredskabscenter).
vagtpost
Creed:

En Sentinel risikerer snarere deres liv for deres

samfund end dræbe et medlem af samfundet.

Sentinel er Shire-medarbejder i Sheriffs-afdelingen.
Sentinel træning finder sted 1 dag om ugen på en
'PDEc' (Provincial Defense Emergency center).
Bemærk! Alle større Shire har 1 eller flere 'PDEc'.

Sentinel 1 dag om ugen træning på 'PDEc': 1 dag Træning starter 1 time
efter solopgang og slutter 1 time før solnedgang med 3 pauser:
Tidlig dag snack, Frokost, Sent dag snack. Uddannelsen består af 7 emner:
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1. Arresteringsteknik, rapportskrivning 2. Baton-teknik, crowd-kontrol 3.
Fællesskabets sundhed, forurening 4. Marcherende, vedligeholdelse af kroppen
5. Sentinel førstehjælp 6. Ubevæbnet forsvar 7. Brug af bedøvelsesvåben.

Det er obligatorisk for hver Shire-medarbejder at deltage 1 dag om ugen
Sentinel-træning i 'PDEc'. Indtil deres pensionering. En medarbejder kan
undtages (handicap, sundhed) fra 1 eller flere emner.
Sentinel pligter: Sentinelhåndtag lav til mellemrisikovagt, patruljepligt.
Bevogtning er enkelt(1) pligt. Patrol er partnerskab(2) pligt. Crowd control
involverer mere end2. 'Sheriff Lawyer pool' forsyner alt kontor og juridisk
personale til at oprette, implementere og håndhæve Shire-regler.
På vagt eller uden vagt rapporterer en Sentinel enhver antisocial adfærd
(forbrydelser, forurening, hærværk) og rapportere eventuelle synlige samfunds- og
sundhedsmæssige problemer. Sentinel vil anholde for opfattede brudte
overtrædelser og opfattede begåede forbrydelser. Ring så til hans station for en
patrulje for at afhente de arresterede.Når sheriffen ikke er på vagt eller patrulje, kan
han udpege andre opgaver.

Sentinel outfit: Sentinel bærer en gråfarvet camoufleret overall med separat
bælte, handsker og brandmandstøvler. Hjelmen har et overgangsskærm, en
mikrofon og et videokamera. Hængende fra bæltet er en stafettestang,
bedøvelsespistol og håndjernestropper.
I en Shire-nødsituation hver ''Sentinel-certifikat'' indehaveren kan kaldes til
tjeneste som Sentinel.

Sentinel-karriere for HE
Efter at han fik et 'PHeC Boy School Diploma'. HAN starter nu et
Senentelærlingskab. HAN går på 'PHeC Apprentice College' 1 dag om
ugen.Efter afslutningen får du et 'PHeC-handelscertifikat'. Betale,

wmw1

18-årig HE deltager i 1 år tvangsmæssig 'Community Emergency
service' (CE). Efter 'CE', en 'Ambulance certifikat'' udstedes.

Afslutning af året hvor en dreng bliver voksen gifter sig, stifter familie.

HAN begynder at arbejde som 'Sentinel' (wmw2). Bemærk! Når
kvalificeret, forfremmelse kommer, når der er en åbning. Den højt
kvalificerede får jobbet. Der er ingen undtagelser.
Efter 3 års erhvervserfaring som 'Sentinel' kvalificerer sig til at blive
'Senior Sentinel' (wmw3). Forfremmet af anciennitet!
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Efter 3 års erhvervserfaring som 'Senior Sentinel' kvalificerer sig til at
deltage i 'PHeC Technical College' tjener 'Supervisor Certificate'. Når der
er en åbning forfremmet til 'Advokat' (wmw4). Slutter sig til 'Sheriff
Lawyer pool'.

Efter 3 års erhvervserfaring som 'advokat' kvalificerer sig til 'PDEc
Leaderhip College' tjener 'Leader Diploma'. Efter en åbning forfremmet
til 'Senior Advokat' (wmw5). Er en del af 'Sheriff Lawyer pool'.
Efter 3 års erhvervserfaring som 'Senior Advokat' kvalificerer det sig til at
deltage i 'PDEc Leadership College' tjener 'Manager Diploma'. Når der er
en åbning forfremmet til 'Sheriff' (wmw6). Er en del af 'Sheriff Lawyer pool'
.
Efter 3 års erhvervserfaring som 'Sheriff' kvalificerer sig til at deltage i
'PDEc Leadership Camp' tjener 'Administrator Degree'. Når der er en
åbning forfremmet til 'Senior Sheriff' (wmw7). Tilslutter sig den
'foreløbige rådgiverpulje'.

Sentinel-karriere for hun
Efter at hun har gennemført en 'Holy Matrimony' Kontrakt'. Har et 'medicinsk og
uddannelsesmæssigt handelscertifikat'. Hun begynder at arbejde som 'Sentinel'

(wmw2). Når kvalificeret, forfremmelse kommer, når der er en
åbning. Den højt kvalificerede får jobbet. Ingen undtagelser.

Efter 1 års erhvervserfaring som 'Sentinel' kvalificerer sig til at blive 'Senior
Sentinel' (wmw3).
Efter 1 års erhvervserfaring som 'Senior Sentinel' kvalificerer sig til at
deltage i 'PHeC Technical-College' tjener 'Supervisor Certificate'. Når der
er en åbning forfremmet til 'Advokat' (wmw4). Slutter sig til 'Sheriff
Lawyer pool'.
Efter 1 års erhvervserfaring som 'advokat' kvalificerer det sig til at
deltage i 'PDEc Leadership College' tjener 'Leader Diploma'. Når der er
en åbning forfremmet til 'Senior Advokat' (wmw5). Er en del af 'Sheriff
Lawyer pool'.

Efter 1 års erhvervserfaring som 'Senior Advokat' kvalificerer sig til
'PDEc Leadership College' tjener 'Manager Diploma'. Efter en åbning
forfremmet til 'Sheriff' (wmw6). Er en del af 'Sheriff Lawyer pool'.
Efter 1 års erhvervserfaring som 'Sheriff' kvalificerer sig til at deltage i
'PDEc Leadership Camp' tjener 'Administrator Degree'. Når der er
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en åbning forfremmet til 'Senior Sheriff' (wmw7). Tilslutter sig den
'foreløbige rådgiverpulje'.

Visse mennesker kan ikke være ansat i Shire: Alkoholiker, katolsk
(se Christian Brothers), kriminel (burrehabilitator), gambler, indehavere
af ikke-offentlig uddannelse Certifikater, mental handicap, seksuel
handicap, overvægtig, ryger, bruger af hallucinerende stoffer.
Vagtpost, der bruger unødig magt, når de griber eller under crowd
control, irettesættes og nedrykkes. Sentinel, der dræbte undlod at
beskytte, afskediges og bur. Der er ikke plads til 'Killers' i
retshåndhævelse. Marshall-koden gælder.
For at få retfærdighed har du brug for love, som udarbejdes af regeringen
og opretholdes af domstole. Lovene skal administreres. Påståede
overtrædelser af regler undersøges af Marshalls kontor (Provins).
Påståede afbrydelser af forskrifter undersøges af Sheriffs 'Office(Shire).
Efter afgiften er anlagt: Sheriffen (Shire) angiver en dato (30 dage senere)
når anklagerne høres i 'Chambers'. Sheriffen vælger derefter fra puljen af
advokater, 5. 1 fungerer som dommer, 1 som anklager, 1 som guide, 1 som
kontorist og 1 som anklager.
Domstolens formål er at etablere 'skyld' eller 'fravær af
skyld' for påståede overtrædelser af reglerne (Provinslov)
eller regler (Shire Law) Et værktøj, der bruges til at etablere,
hvis der var overtrædelser, er at etablere 'Sandhed'.
Sandheden findes ved ikke-kontradiktorisk samarbejde.

Bemærk! Uretfærdigt, korrupt kontradiktorisk system erstattes af:
'Bare' retfærdigt, sammenhængende domstolssystem, der etablerer SANDHED!

Når ting eller begivenheder sker, er retfærdighed at etablere SANDHED:

Hvad skete der ?
Hvad forårsagede hændelsen? Var
menneskelig uvidenhed involveret? Var
menneskelig uagtsomhed involveret? Var
menneskelig ondskab involveret?

Hvordan man giver retfærdighed gennem kompensation og
rehabilitering. Hvilke erfaringer kan man drage af dette?

SH-C: ''Shire Hearing-Chamber 'prøver sager om, at hvis' skyld
'er etableret, serveres' MS R 'i Shire Rehabilitering.

4

Fællesskab Shire Som det er skrevet, skal det være! 16.02.2.1 NAtm

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Der er 5 domstolsembedsmænd, dommer, anklager, guide, kontorist og
anklager. Dommer, anklager og guide samarbejder (arbejde sammen) at
finde 'Sandhed' og etablere 'Skyld' eller 'Fravær af skyld'. Fuldmægtigen
samler alle beviser. Procurer sikrer domstol, opretter bevisvisning, sikrer
'anklaget' og vidner vises.
Efter at 'Sandhed' er fundet Ofre afgiver en erklæring, der inkluderer
anmodning om erstatning. Dommeren går derefter på pension i 1/2 time for
at forberede retfærdighed, 'dom' og 'kompensation'. Anklager anklaget

(Dom) og ofre (Kompensation) skal indgives inden for 3 uger.
Appeller afholdes ved samme domstol. Men anderledes dommer.
EN Shire har to typer rehabilitering,
'Education Rehab (ESR) og pligter
rehabilitering ' (DSR). Begge rehabiliteringer
er beregnet til 3 aldersgrupper,

teenage, ung og voksen. Teenage (8-14) Da 15 blev overført til
Juvenile Rehab! Ungdoms(HUN 14-17, HE 14-18) Når 17+ (HUN),
18+ (HAN) overført til (PR) Provincial Rehab!
Bemærk! Rehabilitator skal betale for rehabilitering.
Teenageforældre betaler 100%. Ungeløn 50%, forældre 50%.

Uddannelse Shire Rehab (ESR)
Uddannelse Rehab er 1St. på rehabiliteringsskalaen. Det er en rehab, der ikke
er bur.Rehabilitator bliver hjemme natten over (løn for rehabilitering).

Uddannelsesrehabilitatoren afhentes hjemmefra 6 dage om ugen 1
time efter solnedgang (TT) at udføre 5 dages samfundstjeneste + 1 dags
uddannelse. Rehabilitator har hver 2. time og ti minutter(toilet, mad,
drikke) pause. 1 time før solnedgang(TT) Rehabilitator er taget hjem

Pligter Shire Rehab (DSR)
Pligter Rehab er gennem uddannelse og pligter. Rehabilitator betaler
for genoptræning.En pligtrehabilitator afhentes hjemmefra 1 time efter
solopgang (TT), dag 1 i ugen. Udfører 5 dages samfundstjeneste
+ 1 dag med uddannelse. En pligtrehabilitator (DR) starter pligter 1 time
efter solopgang (TT). 'DR' har hver anden time i 10 minutter(toilet, mad,
drikke) pause. DR er begrænset til natten. På dag 6, 1 time før
solnedgang(TT) Rehabilitatoren føres hjem.
(TT) Time Triangle CG New-Age tidsstyring

Sentinel samfundstjeneste på vagt
for dit sind !!!
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Vold er truslen Stop vold start derhjemme!
Se CG non Violence koncept!
Prædiken: Du skal ikke dræbe! (se 1 kirke)
Relateret læsning: Retfærdighed, (se Fællesskabet)
Studieemne: Retfærdighed (se undersøgelse)

Ny tidsalder tidsadministration Sjove dagstemaer, deltag!
2.4.7. Ofre for kriminalitetsdag et mindesmærke CG Kalender

3.4.7. Ofre for krigsdagen en mindedag CG Kalender
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8.2.7. Holocaust-dagen en skamdag CG Kalender

Hjem
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