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COUNCIL
kaunti ay kung saan ang puso ay, HOME!
A kaunti ay kung saan tao ang pumupunta magkasama upang bumuo ng isang komunidad ng mga sosyal na
responsibilidad para sa isang pagtugis ng isang karaniwang mabuti para sa lahat. Pinapanatili nito ang lokal na
tradisyon, cuisine, dialect buhay. A Shire nakatira sa pagkakatugma sa mga lokal na tahanan, kapaligiran at ito
ay komunidad.

A kaunti ay isang libreng edukasyon provider. Nagsimula na itong cron entity

(Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) . A Shire nagmamay-ari ng lahat ng mga lupain. Nagbibigay ito
ng cluster tahanan, seguridad, trabaho, welfare, ...
Ang Lalawigan lumilikha ng isang 'Shire'. Gamit ang isang formula na binubuo ng densidad ng populasyon at
laki ng lugar. A 'Shire' ay maaaring mag-iba sa laki ng lugar at populasyon density.

ang lalawigan nag-aalok ng 3 'Advisers' sa ' kaunti '. Ang 'Shire' kaysa ay nagbibigay ng 'Advisers'
fulltime trabaho. Ang 'Shire' konseho ay binubuo ng 3 'Advisers' at 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) . 'Kalifs'
inihahalal tuwing ika-4 na taon sa 1 st Araw ng Passover Buwan, Quattro Taon ng 1 st nakalipas na
ang sistema ng post na ito.

ang ' Shires ' nagmamay-ari ng lahat ng lupa sa Province. Walang pribadong pagmamay-ari ng lupa (Walang
Freehold) o gusali. Ang 'Shire' ay nagbibigay ng lahat ng Abot-kayang pabahay (Cluster tahanan) . Mga
Utility (Building maintenance, komunikasyon, tubig, kuryente, basura, alkantarilya) ay 'Shire' pag-aari at
pinatatakbo gamit DmC pamamahala ng estilo. Pampublikong transportasyon

(Parehong mga tao at mga kalakal) ay ibinigay preference. Private enterprise ay pinalitan ng cron ( Community
Run Pag-aaring hindi-para-profit na entidad) .

Shire - Council
A Shire ay pinamamahalaan ng Committee: ' Shire Council '.

A Shire Council ay binubuo ng 5 mga indibidwal. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
'Advisers'.

Mayroong 2 mga inihalal na kinatawan ng Konseho: ' Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Sila ay inihalal (Kandidato ay mga indibidwal party na hindi pulitikal) sa pamamagitan ng
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ang 1 st nakalipas na ang sistema ng post na ito. Bawat 4 na taon sa 1 st Araw ng Passover Buwan, Quattro
Taon (N-At-m) .
A ' Kalif 'Kandidato ay maaari lamang na inihalal para sa 3 mga kataga sa parehong' kaunti 'Mag-sunod-sunod o
maikakalat sa kanilang buhay. Gayunpaman maaari silang humingi ng halalan sa ibang Shire. Matatagpuan ang
3-matagalang patakaran ay umiiral para sa bawat Shire.
Ang isang kandidato ay maaari lamang tumakbo sa eleksyon sa 1 'Shire' sa isang pagkakataon. Walang
kandidato ay maaaring inihalal habang pagiging 'Kalif' ng isa pang 'Shire'.

Dapat isang inihalal na 'Kalif' maging magagawang tuparin ang kanilang papel sa Konseho. Ang runner up sa
nakaraang 'Shire' halalan ay magdadala sa paglipas ng bilang 'Kalif'. Isang HE pumapalit ng isang HE at isang
SHE pumapalit ng SHE.

Kahit sino ay nakarehistro bilang nakatira sa kaunti para sa higit sa 70 araw at pagiging higit sa edad na
21 ay may karapatang bumoto. 'Shire' halalan ay hindi sapilitan. A Tagapag-ingat Guardian ay inaasahan
na laging bumoto sa lahat ng halalan 'Shire'. Ang isang responsableng resident boto.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga mga tagasuporta ay dapat isaalang-alang upang magmungkahi ng kandidato
para sa halalan sa ' Kalif '. Sa sandaling inihalal nilang ipakilala ang ' Law Giver Manifest ' na konseho upang
ipatupad ang kanyang Guidance.
Tandaan! Mga miyembro ay hindi maaaring magmungkahi ng kandidato para sa mga pampulitikang opisina.
Gayunpaman maaari silang nag-eendorso 'Shunning' isang kandidato (S) .

Tagapag-ingat Guardian nakatayo para sa halalan bilang ' Kalif '. Mga tagasuporta ay inaasahang
makakatulong sa kampanya at bumoto para sa kandidatong ito (S) .
Ang isang tao ng Tagapag-ingat Guardian kandidato. Ang bawat para may upang gumawa ng isang personal na
desisyon na kung saan 1 sa suporta. Sa mga di Tagapag-ingat Guardian Kandidato sa bawat para sa ay upang
gumawa ng isang personal na desisyon na kung saan 1 sa suporta.

Kalif Duties : Pinipili kung kinakailangan hanggang sa 3 mga administrator mula sa Provincial
Government pool. A Kalif dumadalo, mga ulat, mga upuan at mga boto sa mga pulong Shire Council. Ang
2 Kalif ni (1 HE, 1 SHE) ang pampublikong mukha ng Konseho.

ang ' HE Kalif ' Mukhang matapos male interes sa ' kaunti '. ang ' SHE Kalif ' Mukhang matapos female interes sa ' kaunti
'. Parehong Kalifs dapat dumalo sa lingguhang Sentinel pagsasanay. 'Kalifs' siyasating mabuti ang 'Advisers' ay
dapat silang makahanap ng propesyonal na kasalanan sa isang 'Adviser' sila ay tumututol sa pagkakaroon ng
Provincial Government. Kriminal na aktibidad sa pamamagitan ng isang tagapayo ay
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iniulat sa Marshall para sa pag-uusig.
parehong ' Kalifs ' matugunan regular sa lahat ng mga ' tagapayo '. Mga transcript
(Audio, video) ay kinuha ng bawat pulong. Ang pampublikong ay hindi natanggap sa mga pulong. Parehong
Kalifs sa lahat ng mga Advisers i-hold ang isang pampublikong pulong 1 sa isang buwan. Ang publiko ay
maaaring tanungin ang mga miyembro ng Konseho. Matagumpay na posible ang Kalifs 'at o Advisers reply
kaagad. ipinagpaliban reply (S) ay sumagot sa susunod na pampublikong pulong.

konseho pulong magsimula sa isang panalangin:

Shire - panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Nagtatanong na ito mapagpakumbaba
komunidad ay pagpalain Isang komunidad na nakatira sa pagkakatugma sa kanyang
tirahan Isang komunidad na naghihikayat sa lumalaking pamilya Ang isang komunidad na
aking tahanan Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa Shire araw at mga pagpupulong Shire Council!

' tagapayo ' siyasating mabuti ang ' Kalifs ' dapat silang makahanap ng moral o professi- onal fault sa isang ' Kalif ' sila
ay tumututol sa pagkakaroon ng Provincial Government.
Kriminal na aktibidad sa pamamagitan ng isang Kalif ay iniulat sa Marshall para sa pag-uusig.

Ang kanilang mga 3 Administrator, 'Habitat Adviser, Pamumuhay Adviser, Welfare Adviser'. Ang isang
tagapayo ay isang temp para sa 7 na buwan. Nahanap na angkop beco-mes isang fulltime Shire
empleyado. sahod: 7x wmw parehong bilang Kalif.

Habitat Adviser
Habitat Adviser dumadalo, mga ulat, Binoboto sa 'Shire Council'. Dapat
dumalo sa lingguhang Sentinel pagsasanay. A 'Habitat Adviser' ay
responsable para sa: proteksyon ng mga Fauna, Flora lifeforms.
Land acquisition, pagbuo at servicing. Shire pagpaplano at
pagpapatupad, gusali at gusali control. Konstruksiyon at
pagpapanatili ng paagusan, alkantarilya at supply ng tubig.
Construction at
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pagpapanatili ng mga kalsada, bangketa, mga palatandaan ng trapiko at underground cable.
Paglilinis ng kalye, basura collection, operasyon ng lungkot, ...

Estilo ng buhay Adviser
Estilo ng buhay Adviser dumadalo, mga ulat, Binoboto sa 'Shire' Council. Dapat
dumalo sa lingguhang Sentinel pagsasanay. Ang 'Pamumuhay Adviser' ay
responsable para sa: Pangangasiwa ng bylaws, Sheriff, sunog prevention,
trabaho kaligtasan, pagkain control at hayop control. Operasyon ng
Leisure center, komunikasyon, library, turismo, relihiyon, aliwan, ...

Welfare Adviser
Welfare Adviser dumadalo, mga ulat, Binoboto sa 'Shire' Council. Dapat dumalo
sa lingguhang Sentinel pagsasanay. Ang 'Welfare Adviser' ay responsable para
sa: 'Shire medikal at edukasyon Complex' (SMEC) . Maintenance ng lahat ng mga
gusali. Supplies Abot-kayang buhay na tirahan. Nangongolekta ng upa.
Operasyon ng Komunidad sasakyan sa loob ng lokal na lugar ng pamahalaan.
Mukhang matapos walang tahanan, walang trabaho, mga nakatatanda, ..

konseho Hinihikayat ng pagtatatag ng ' cron ' ( Community Run, Pag-aaring hindi para sa profit na
negosyo) . Ang 'Shire' pinapadali ang conversion ng mga pribado at pampublikong pagmamay-ari sa ang
pagmamay-ari ng komunidad.
ang konseho nagbabantay sa mga lokal na Habitat. Lahat ng tao na naninirahan sa ' Shire '

ay may obligasyon na alagaan at panatilihin ang Habitat. Tagapag-ingat Guardian manirahan sa
pagkakatugma sa mga lokal na Habitat.

konseho pagkabigo: Pagkalipol ng mga halaman at hayop species, Homeless- Ness, polusyon,
gutom, illiterates, Unemployment .. Nabigong Konseho ay gaganapin nananagot at pinalitan.

konseho ( Shire) ay hindi maaaring gumamit ng credit sa gastusan ang kanilang mga badyet. Shire kita (Charges,
mga buwis at multa) napupunta up Shire serbisyo pagtaas.
Shire revenue ay bumababa ang mga serbisyo nito ay i-cut pabalik.

Shire Dialect
A ' kaunti ' ay multilingual at tradisyunal. Bawat kaunti ay gumagamit ng 2
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wika ng panlalawigang (1st) at isang lokal na (2 nd) Dialect. Dialect ay anumang iba pang mga wika at
pagkatapos ang Provincial pangunahing wika.

A kaunti dyalekto ay pinili sa pamamagitan ng paggamit ng wika ng 1st settlers sa lugar. Kung saan
ang 1st settlers na wika ay ang parehong bilang pangunahing wika. Ang ika-2 at ika-3 pinaka
sinasalitang wika (Hindi pangunahing wika) pumunta sa isang Shire reperendum.

bawat kaunti ay responsable para sa pagtuturo at paggamit ng pangunahing wika at diyalekto. Lahat
' Shire ' komunikasyon ay upang maging multilingual. Dialect ay isang Shire Heritage na nagbabago
sa isang Shire Tradition. dyalekto (Tradition) bumubuo ng isang pagpapatuloy sa pagitan ng
nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na henerasyon.

A kaunti may isang diyalekto name eg 'Wiesngau' diyalekto ay 'Bayrisch'

(Bavarian) . Pangunahing wika ay Deutsch (Alemanya).

1.3.7. kaunti araw pagdiriwang ( NAtm)
Shire Day ring nagdiriwang ang mga lokal na Dialect

Shire Planning
Ang layunin ng ShirePlanning ay upang magamit ang lupa sa mga pinaka-pakinabang ng Komunidad at
Habitat. Ito ay napakahalaga na ang mga pangangailangan ng Komunidad at Habitat ay nangangailangan
Harmonize. Ang lahat ng matabang lupa ay utilized para sa lumalaking pagkain at, o Pagra-rancho. Ang ilang
mga santuwaryo para sa mga katutubong halaman at mga katutubong nilalang ay ibinigay. Non mayamang
lupain ay ginagamit para sa domestic at di domestic gusali. Umiiral na mga gusali sa matabang lupa ay sa
igupo muli sa di matabang-lupa.

A ' kaunti ' ay binubuo ng 1 o higit pang ' Shire-Oasis ' (S) . A Shire-Oasis ay binubuo ng: ' SMEC ( Shire
medikal, edukasyon Complex) ',' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', Sanctuaries (natural
na tahanan) , Trabaho Chapels, Agrikultura, Communal Cluster housings. (Tingnan Planning)

SMEC ( Shire medikal, edukasyon Complex)
A Shire nagbibigay ng libreng medikal mula sa paglilihi sa kamatayan para sa lahat. Libreng
edukasyon sa mga bata at matatanda. Nagbibigay ito ng mga komunidad na serbisyo
sa pamamagitan ng SMEC. Ang SMEC din ay isang karera landas para lamang SHE

Libreng Medikal: SMEC nagbibigay ng libreng medikal, dental (Maliban sa ospital
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pamamaraan) para sa lahat. Bawat SMEC mayroong pagtitipon ! (Tingnan Planning)
SMEC ay may isang kampanilya tower. Araw-araw sa 'Sunrise', 'tanghali' at 'Sunset' ito
magpapa-ring para sa 1 minuto. tugtog na ito nagdiriwang
1 NG DIYOS pagbigay sa amin ng Daylight pamamagitan ng Sikat ng Araw.

Days 1-6 (linggo ng trabaho) , 1 oras matapos Pagsikat at 1 oras bago Sunset the rings bell
para sa 2 minuto. Pagbibigay ng senyas trabaho simula, magtrabaho dulo.

Day 7 (Masayang araw) 1 oras pagkatapos Pagsikat at 1 oras bago Sunset the rings
bell para sa 3 minuto. ito ay nagbibigay-daan 1GOD at ang Community alam doon ay
isang ' Nag-iipon '.

6.1.7. pag-aaral araw pagdiriwang
12.1.7. Mabuting kalusugan araw pagdiriwang
Lumahok sa Fun-Day pagdiriwang.
nasusunog na paninigarilyo BBQ ni, 'Tapusin! Out door heating, 'End'! Malamig sa
labas magsuot ng mas mainit na tela. O pumunta sa loob. Ang paggamit ng mga
panlabas na heating ay, Environmental Paninira, MS R7 .

Communities lumikha ng sariwang tubig reservoirs. Reservoir ay dapat na malalim na sa halip na
mababaw. Deep tubig ay mas malamig-lamig, pagbabawas ng pagsingaw, algae paglago (Lalo na
ang lason uri) at insekto infestation.

Water sports ay ipinagbabawal upang ihinto urinating, menstruating at pooing sa
tubig (On ng tubig sa alkantarilya) .
tubig craft (Jet ski, motorboats ..) dumihan (Gasolina, langis, baterya acid
..) sila ay naka-ban! exception: Park Ranger transportasyon.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC palitan Shopping Centers at Shopping Malls. CRBC ay nakatayo sa isang 4 na antas ng gusali. A
CRBC ay nasa tabi ng isang 'SMEC' ang pareho ay napapalibutan ng komunidad Cluster Pabahay,
Trabaho-Chapels. Bahagi ng isang 'Shire-Oasis'.

cron Cluster
cron Cluster ay isang koleksyon ng cron 'S cooperating sa bawat isa
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sa customer, supplier relasyon. Major mga proyekto o serbisyo na nagsasangkot ng higit sa 1 Shire
nangangailangan ng maraming mga hiwalay na cron na makikipagtulungan (Cron Cluster) . Cron
Cluster palitan sakim, Parasitiko, panghuhuthot pambansa o maraming nasyonalidad organisasyon.

Communal Cluster Housing
Mga tao ay may 1 NG DIYOS ibinigay karapatan na Abot-kayang Secure Living
Quarters (Shelter) . Gobyerno ay may isang tungkulin upang matustusan ang
populasyon nito na may abot-kayang mga secure na living quarters. Shelter sa isang
kompanya ng Shire.
Mga lugar sa pagitan ng Cluster pabahay ay ginagamit para sa orchards at libreng hanay alagang hayop. Ang mga
ito ay pinapanatili ng Cluster tahanan nangungupahan. Sino ang sa isang roster.

Mga Kahulugan

Agrikultura: market Garden > Bulaklak, Herb, Gulay ..
lagwerta > Berries, prutas, Nuts ..
sakahan > Grain, feed ng hayop ..

rantso > Isda, Mammals, Poultry, Reptile ..
Building taas ( hindi mas mataas): Communal Cluster Housing >
4 na antas: Ground Level, Level 1, Level 2, Glasshouse.

Tingian at Bazaar Complex >
4 na antas: Ground Level, Level 1, Level 2, Level3, solar panel bubong.
work Chapels > 8 mga antas: Ground Level, + 7 Mga Antas, solar panel bubong.

bahay
katapusan
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