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STRÁŽ
Hrabství je místo, kde je srdce, domů!

Být v bezpečí, pocit bezpečné je hlavním hlediskem při přesunu do velké komunitě jako
s " HRABSTVÍ ‚! Schovatele Guardian Shire má, ‚Sentinel komunitní služby‘ (SCS) ! Sentinel:
hlídka, stráž, příručky, nápovědy, zpráva, vláček, prosadit Shire předpisy. Za porušení,
dále jen ‚zákon‘, že partner s ‚PMRS (Provincial, Marshall, služby Ranger) ,

Sentinel je profesní dráhu pro on a ona. Je založen na depozitní opatrovník Učňovské
careerpath šablony: Učňovské> Pracovní zkušenosti> další studie> povýšení podle
služebního věku> Pracovní zkušenosti> další studie> povýšení podle služebního věku>
práce ..........

Sentinel rozhodnout, kolik, 'neigbourhood Watch Community' (NWC)
Shire potřebuje. Spravují, vlakem, průvodce, .. každý, NWC. Být
dobrovolníkem NWC je komunita očekávání! Žít až do
komunity očekávání.
Každý Opatrovník Guardian komunita je podporovat místní policii za ‚sousedské hlídky
Společenství‘. Pozorování, zaznamenávání, reporting, pomoc donucovacích orgánů
vynucování! Muset provést civilní zatýkání. Je to vaše komunita udržovat ji v bezpečí pro
svou rodinu, ...
Poznámka! Když je jejich katastrofy, války, .. NWC je integrován do ‚pDEc

(Provincie obrany a pohotovostní centrum).
Sentinel Creed: Sentinel je spíše riskoval svůj život za své
komunita než zabít člena komunity.
Sentinel je Shire zaměstnanec v oddělení šerifa. Sentinel
Výcvik probíhá 1 den v týdnu na ‚pDEc‘ (Provincie obrany a
pohotovostní centrum) ,
Poznámka! All větší Shire mít 1 nebo více 'pDEc'.

Sentinel 1 den týdně trénink na ‚pDEc‘: 1 den trénink začíná na 1
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hodina po východu slunce a končí 1 hodinu před slunce s 3 přestávkami (Early Day svačina,
oběd, svačina Late Day) , Výcvik se skládá ze 7 témat: 1.

Zatknout techniku a psaní zpráv; 2. Obušek technika a zvládání davu; 3. Společenství v
oblasti zdraví a znečištění; 4. Marching a údržba těla; 5. Sentinel první pomoc; 6. Neozbrojený
obrana; 7. Omračující zbraně použít.

Je nutné, aby každý zaměstnanec Shire zúčastnit 1 den v týdnu Sentinel trénink na ‚pDEc‘. Až
do svého odchodu do důchodu. Zaměstnanec může být vyňaty (Invalidita, zdravotní stav) z 1
nebo více témat.
Sentinel Povinnosti: Sentinel rukojeť nízko k strážní a hlídací povinnosti středního rizika. Ostraha
je single (1) povinnost. Patrol se spojil (2) povinnost. zvládání davu zahrnuje více než 2 , ‚Šerif
právník pool‘ dodává veškeré kancelářské a právního oddělení, aby vytvoření, provádění a
prosazování Shire předpisy.

Ve službě i mimo službu Sentinel bude hlásit jakékoli asociálnost
(Trestných činů, znečištění, vandalismus) a hlásit viditelné problémy komunitní zdraví a
bezpečnosti. Sentinel bude zatknout za vnímané rozbitých porušení a vnímaných
spáchaných trestných činů. Pak volat svou stanici hlídka vyzvednout zatčená. Není-li ve
střehu nebo hlídají šerifovi může určit jiné povinnosti.

Sentinel outfit: Sentinel nosí šedé barevné maskované kombinézu s odděleným pás,
rukavice a hasič boty. Přilba má přechodovou hledí, mikrofon a videokameru. Visící z
pásu je obuškem, omračující zbraň a pout popruhy.

V Shire nouze každý ' Sentinel-Certifikát ' Držák může být vyzvána, aby clo jako
Sentinel.

Sentinel-kariéry pro HE
Poté, co získal ‚PHeC Boy maturitu‘. HE nyní spustí Sentinel vzdělávání učňů.
Navštěvuje ‚PHeC učeň akademie‘ 1 den v týdnu. Po dokončení získal ‚PHeC
Trade-certifikát‘. vydělá: wmw1

18 let navštěvuje 1 rok ‚záchranná služba Společenství‘ kompulzivní (CE) , Po CE
‚za‘ ambulance Certificate ' se vydává.
Dokončení rok chlapec stane dospělým se vezme a spustí
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Dokončení rok chlapec stane dospělým se vezme a začne rodinu. Začne pracovat
jako ‚Sentinel‘ ( wmw2 ) , Poznámka! Jakmile budete kvalifikováni, podpora přichází,
když je otvor. Nejstarší kvalifikovaný dostane práci. Neexistují žádné výjimky.

Po 3 letech práce-zkušenosti ‚Sentinel‘ kvalifikuje, aby se stal ‚Senior sentinel‘ ( wmw3 ) ,

Po 3 let praxe jako ‚vrchní strážce‘ kvalifikuje, aby se zúčastnili ‚PHeC / Technická
univerzita‘ vydělává ‚Supervisor Certificate‘. Když je otvor povýšena na ‚právník‘ ( wmw4
) , Se připojí k ‚Sheriff právník bazén‘ ,

Po 3 let praxe jako ‚právník‘ opravňuje k účasti na ‚PHeC / Leadership College‘
vydělává ‚vůdce diplom‘. Když je otvor povýšena na ‚senior právník‘ ( wmw5 ) , Je
součástí ‚Sheriff právník fondu‘ ,

Po 3 let praxe jako ‚Senior právník‘ opravňuje k účasti na ‚PHeC / Leadership College‘
vydělává ‚Správce diplom‘. Když je otvor povýšena na ‚šerifa‘ ( wmw6 ) , Je součástí
‚Sheriff právník fondu‘ ,

Po 3 let praxe jako kvalifikuje "šerif k účasti‚PHeC / Leadership
Camp‘vydělává‚správce Degree‘. Když je otvor povýšena na "Senior šerif ( wmw7 ) , Se
připojí k ‚zemský poradce bazén‘ ,

Sentinel-kariéry pro SHE
Poté, co absolvovala 'Sedmá svátost' Smlouva'. Má ‚Lékařské a vzdělávání
živnostenský list‘. Začne pracovat jako ‚Sentinel‘
( wmw2 ) , Jakmile budete kvalifikováni, podpora přichází, když je otvor. Nejstarší
kvalifikovaný dostane práci. Žádné vyjímky.
Po 1 rok pracovní zkušenosti jako ‚Sentinel‘ kvalifikuje, aby se stal ‚Senior sentinel‘ ( wmw3
),

Po 1 rok pracovní zkušenosti jako ‚vrchní strážce‘ kvalifikuje, aby se zúčastnili ‚PHeC
/ Technicko-College‘ vydělá ‚Supervisor certifikát‘. Když je otvor povýšena na
‚právník‘ ( wmw4 ) , Se připojí k ‚Sheriff právník bazén‘ ,
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Po 1 rok pracovní zkušenosti jako ‚právník‘ opravňuje k účasti na ‚PHeC /
Leadership College‘ vydělává ‚vůdce diplom‘. Když je otvor povýšena na ‚senior
právník‘ ( wmw5 ) , Je součástí ‚Sheriff právník fondu‘ ,

Po 1 rok pracovní zkušenosti jako ‚Senior právník‘ opravňuje k účasti na ‚PHeC /
Leadership College‘ vydělává ‚Správce diplom‘. Když je otvor povýšena na ‚šerifa‘ ( wmw6
) , Je součástí ‚Sheriff právník fondu‘ ,

Po 1 rok pracovní zkušenosti jako kvalifikuje "šerif k účasti‚PHeC / Leadership
Camp‘vydělává‚správce Degree‘. Když je otvor povýšena na "Senior šerif ( wmw7 ) , Se
připojí k ‚zemský poradce bazén‘ ,

Někteří lidé nemohou být zaměstnáni Kraje: Alkoholik, katolický
(Viz křesťanské Brothers) trestní (Klec rehabilitator) , Gambler, kteří jsou držiteli
osvědčení nevládními vzdělávání, mentální postižení, sexuální zdravotní postižení,
nadváha, kuřák, uživatel halucinace látek.

Sentinel, které používají nepřiměřenou sílu při zatýkání nebo při zvládání davu jsou
pokárán a degradován. Sentinel, že zabíjet je zamítnuta a v kleci. Není zde prostor
pro ‚Killers‘ v oblasti vymáhání práva , Marshall Kodex platí.

Chcete-li mít spravedlnost je třeba zákony, které jsou vyrobeny vládou a potvrzen
soudy. Zákony je třeba podávání. Údajné porušení pravidel jsou vyšetřovány,
Marshallovy Úřad (Provincie) , Údajných porušení předpisů jsou vyšetřovány, úřad
šerifa (Hrabství) ,
Poté, co jsou stanoveny poplatky: šerif (Hrabství) stanoví datum (30 dní později)

když jsou poplatky slyšet ‚Chambers‘. Šerif pak vybere z fondu právníků, 5. 1 bude působit
jako smírčí soudce, 1 as žalobníku, 1 jako průvodci, 1 jako úředník a 1 jako pořizovatel.

Účelem soudů je vytvořit ‚Vina‘ nebo ‚Absence viny‘ za
údajné porušení pravidel
(Provincial Law) nebo nařízení (Shire Law) Nástroj použitý pro stanovení,
jestli došlo k jinému porušení, je vytvořit ‚pravda‘. Pravdou je nalezen
tajné dohody není kontradiktorní.
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Poznámka! Nespravedlivé, zkorumpované adversarial Court-Systém se nahrazuje tímto:

‚Pouze‘ Fair, tajné dohody soudní systém, který zavádí PRAVDA!

Když se věci či události se stalo Justice je stanovit PRAVDU:
Co se stalo ?
Co způsobilo, že se děje? Byla lidská
neznalost zapojit? Byla lidská nedbalost
zapojit? Byl člověk zlo zapojit?
Jak dát spravedlnosti prostřednictvím odškodnění a rehabilitace. Jaké
poučení lze vyvodit z této události?
SH-C: ' Shire sluchu-Chamber‘snaží Pouzdra, že pokud‚‘je stanovena‚Vina
MS R‘je podávána Shire rehabilitaci.
K dispozici je 5 soud úředníky, soudce, žalobce, Guide, Clerk a pořizovatel. Soudce,
žalobce a Guide domluvit (spolupracovat) najít ‚pravda‘ a zavést ‚Vina‘ nebo
‚nepřítomnosti viny‘. Úředník sestavuje všechny důkazy. Enforcer zajišťuje soud a
nastaví na důkazech displeje, zajišťuje ‚Obviněný‘ a objeví se svědky.

Poté, co se nalézá ‚Pravda‘ Oběti učinit prohlášení, která obsahuje žádost o
kompenzace. Magistrát pak odejde 1/2 hodiny na přípravu spravedlnost, ‚verdikt‘ a
‚kompenzace‘. Odvolání podle Obviněný
(Výrok) a oběti (Kompenzace) je třeba podat ve lhůtě 3 týdnů. Odvolání se konají ve
stejném soudu. Ale jiný soudce.

A Hrabství nabízí 2 druhy rehabilitace, ‚vzdělávání Rehab ( ESR )
a povinnosti Rehab‘ ( DSR ) , Oba rehabilitace obstarávat pro věkové skupiny 3, dospívání,
mladistvých a dospělých. Dospívající (8-14) Když 15 převedena na mladistvé Rehab! mladistvý (SHE
14-17, 14-18 HE) když 17+ (ONA) , 18+ (ON) převedeno do (PR) Provincial Rehab!

Poznámka! Rehabilitator musí platit pro rehabilitaci. Dospívající rodiče zaplatí 100%.
Juvenilní platí 50%, rodiče zaplatí 50%.
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Education Shire Rehab ( ESR )
Vzdělávání Rehab je první na rehabilitace měřítku. Jedná se o non klec rehabilitace. Rehabilitator
zůstane doma přes noc (Platit pro rehabilitaci) ,

Školský Rehabilitator se zvedl z domova 6 dní v týdnu 1 hodinu po západu slunce (TT) dělat
5 dnů veřejně prospěšných prací +1 den vzdělání. Rehabilitator má každé 2 hodiny 10
minut (WC, jídlo, pití) přestávka. 1 hodinu před Sunset (TT) Rehabilitator se odebrali do
svých domovů

Cla Shire Rehab ( DSR )
Cla Rehab je koryto vzdělání a povinnosti. Rehabilitator platit pro rehabilitaci. Cla
Rehabilitator se zvedl z domova 1 hodinu po východu slunce (TT) , 1. den v týdnu.
Dělat 5 dní veřejně prospěšných prací
+ 1 den výuky. Povinnosti Rehabilitator (DR) Začíná cel 1 hodina po východu slunce (TT)
, ‚DR‘ má každé 2 hodiny 10 minut (WC, jídlo, pití) přestávka. DR je omezen na noc. V
den 6, 1 hodinu před Sunset (TT) Rehabilitator se odebrali do svých domovů.
(TT) Time Triangle Depozitář Guardian time management New-Age

Sentinel obecně prospěšných prací

na stráži
pro váš kus mysli !!!

Domov
Konec
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