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PADOME
grāfiste ir vieta, kur sirds, HOME!
grāfiste ir vieta, kur cilvēki sanāk kopā, lai izveidotu kopienu sociālās atbildības par
sasniegtu kopēju labumu visiem. Tā saglabā vietējās tradīcijas, ēdienus, dialektu
dzīvs. Shire dzīvo harmonijā ar vietējo biotopu, vides, un tas ir kopiena.

grāfiste ir bezmaksas izglītība sniedzējs. Tas sākas Cron vienības

(Kopienas Run pieder nevis peļņu) . Shire pieder visu zemi. Tā nodrošina šķembu
mājas, drošību, nodarbinātību, labklājību, ...
Province rada "Shire". Izmantojot formulu, kas sastāv no populācijas blīvumu un zonas
lielumu. A "Shire" var atšķirties zonas lielumu un iedzīvotāju blīvuma.

province piedāvā 3 "padomdevēji" uz " grāfiste '. Ar "Shire", nekā sniedz padomdevēji
"pilna laika nodarbinātību. Ar "Shire" padome sastāv no 3 "padomdevēju" un 2 "Kalifs ' (1
HE, 1 SHE) . "Kalifs 'ievēl ik pēc 4 gadiem, no 1 st Diena Pashā mēnesī, Quattro gads ar
1 st garām pasta sistēmu.

Ar " novadi ' pieder visu zemi provincē. Nav privātīpašums zemes (Nē Freehold) vai ēkas. Ar
"Shire" sniedz visu mājokļi (klasteru mājas) . Utilities (Ēku uzturēšana, komunikācijas,
ūdens, elektrība, atkritumu, kanalizācija) ir "Shire" īpašumā un ekspluatē, izmantojot
DMC vadības stilu. Sabiedriskais transports
(gan cilvēki un preces) tiek dota priekšroka. Privātie uzņēmumi, kas aizstāj Cron ( Kopienas
Run Pieder nav bezpeļņas vienības) .

Shire - Padome
Shire regulē komiteja: " Shire padome '.
Shire padome sastāv no 5 personām. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
"Advisers".
Ir 2 ievēlētie padomes pārstāvjiem: " Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Tie ir ievēlēts (Kandidāti ir indivīdi nav politiskās partijas) līdz
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ar 1 st garām pasta sistēmu. Ik pēc 4 gadiem, no 1 st Diena Pashā Mēnesis, Quattro
gads (N-At-m) .
A ' Kalif "Kandidāts var ievēlēt tikai uz 3 noteikumiem pats" grāfiste "Vai nu pēc kārtas, vai
izplatīt tās izmantošanas laikā. Taču viņi var lūgt vēlēšanas citā Shire. 3 termiņa
noteikums attiecas uz katru Shire.
Kandidāts var stāvēt tikai vēlēšanās 1. "Shire" laikā. Nav kandidāts var tikt
ievēlēts atrodoties "Kalif" citas "Shire".
Ja ievēlētais "Kalif" kļūst spējīgs pildīt savu lomu uz Padomi. Finālists iepriekšējos
"Shire" vēlēšanu pārņems kā "Kalif". HE aizvieto viņš un SHE aizvieto SHE.

Ikviens reģistrēta kā dzīvo grāfiste vairāk nekā 70 dienas, un ir vairāk nekā 21 gadu
vecumam, ir tiesības balsot. "Shire" vēlēšanas nav obligāta. Turētājbankas Guardian ir
paredzams, ka vienmēr balsošanai visās "Shire" vēlēšanām. Atbildīgā iedzīvotājs balsis.

Universe Turētājbanka Guardians atbalstītāji jāapsver izvirzīt ievēlēšanai ' Kalif '. Pēc
tam, kad ievēlēts tās ieviešam ' Likums Devējs Manifests ' Padomei īstenot tās
norādījumiem.
Piezīme! Dalībnieki nevar izvirzīt uz politisku amatu. Tomēr tie var apstiprināt
"Shunning" kandidātu (S) .
Turētājbanka Guardian kandidēt vēlēšanās kā " Kalif '. Atbalstītāji ir paredzēts, lai
palīdzētu ar kampaņu un balsot par šo kandidātu (S) .
Daudzas Turētājbanka Guardian kandidātiem. Katram Supporter ir veikt personīgu
lēmumu, kas 1. atbalstīt. Ar viesiem Turētājbanka Guardian Kandidāti katrs atbalstītājs
ir veikt personīgu lēmumu, kas 1. atbalstīt.

Kalif pienākumi : Atlasa, cik nepieciešams līdz 3 administratoriem no provinces
valdības baseinu. Kalif, kurā mācās, ziņojumi, krēsli un balsis pie Shire Padomes
sanāksmēs. 2 Kalif s (1 HE, 1 SHE) ir publiskā seja padome.

Ar " HE Kalif " izskatās pēc vīriešu interešu ' grāfiste '. Ar " SHE Kalif ' izskatās pēc
sieviešu interešu ' grāfiste '. Abām Kalifs jāapmeklē iknedēļas Sentinel apmācību. "Kalifs
'pārbaudīt šo padomdevēji", ja tie uzskata par profesionālu vainu par "padomnieks", viņi
iebilst pret provinces valdība. Krimināllietu aktivitāte padomdevējs ir
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ziņots Marshall kriminālvajāšanai.
Gan " Kalifs ' tiekas regulāri ar visu " padomnieki '. stenogrammas
(Audio, video) tiek veikti katras sanāksmes. Sabiedrība nav atļauts šīm sanāksmēm. Abi
Kalifs ar visiem padomdevējiem rīkot publisku tikšanos 1 mēnesī. Sabiedrība var
apšaubīt Padomes locekļus. Bija iespējams Kalifs "un vai padomdevējiem atbildēt
uzreiz. Atliktais atbilde (S) ir atbilde nākamajā publiskā sanāksmē.

padome tikšanās sākas ar lūgšanu:

Shire - lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st vārds) prasa, lai šī pazemīgs kopienai
var būt laimīgs kopiena, kas dzīvo harmonijā ar savu biotopu kopiena,
kas mudina augošie ģimeņu kopienu, kas ir manas mājas godam 1
GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Shire dienā un Shire Padomes sanāksmēs!

' padomnieki ' izskata ' Kalifs ' vajadzētu viņi atrod morālu vai professi- onal vainu ar " Kalif
' viņi iebilst pret provinces valdība.
Krimināllietu darbība, ko veic Kalif Tiek ziņots, ka Marshall kriminālvajāšanai.

To ir 3 administratori, "Habitat padomnieks, Lifestyle padomnieks, Labklājības
padomnieks". Padomdevējs ir temp 7 mēnešus. Found piemērots beco-mes pilna laika
Shire darbinieks. Alga: 7x WMW tāpat kā Kalif.

Habitat padomnieks
Habitat padomnieks kurā mācās, ziņojumi, balsis pie "Shire
padome". Vai apmeklē iknedēļas Sentinel apmācību. A "Habitat
padomnieks", ir atbildīga par: aizsardzība dzīvnieku, Flora dzīvības
formās. Zemes iegāde, attīstot un apkalpošanu. Shire plānošana
un īstenošana, ēku un celtniecības kontrole. Būvniecība un
uzturēšana drenāžas, kanalizācijas un ūdens apgādes.
Celtniecības un
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uzturēšana ceļiem, takām, ceļa zīmes un pazemes kabeļiem. Tīrīšanas ielu, atkritumu
savākšanai, darbības izgāztuvēs, ...

Lifestyle padomnieks
Lifestyle padomnieks kurā mācās, ziņojumi, balsis ir "Shire"
padomē. Vai apmeklē iknedēļas Sentinel apmācību. Ar "Lifestyle
konsultants" ir atbildīga par: Uzraudzība nolikumi, Sheriff,
ugunsdrošības, darba drošības, pārtikas kontroles un dzīvnieku
kontroles. Darbība atpūtas bāze, komunikācijas, bibliotēka, tūrisma,
reliģijas, izklaides, ...

labklājības padomnieks
labklājības padomnieks kurā mācās, ziņojumi, balsis ir "Shire"
padomē. Vai apmeklē iknedēļas Sentinel apmācību. Ar "Labklājības
konsultants" ir atbildīga par: "Shire medicīnas un izglītības
komplekss" (SMEC) . Uzturēšana visās ēkās. Supplies Affordable
dzīvojamās telpās. Savāc noma. Darbība Kopienas transportu
pašvaldības teritorijā. Izskatās pēc bezpajumtnieku, bezdarbnieku,
senioriem, ..

padome mudina izveidošanu ' Cron ' ( Kopienas Run, pieder bezpeļņas uzņēmumiem) . Ar
"Shire" atvieglo pārveidošanu privātās un valsts īpašumā uz sabiedrības īpašumā.

padome sargā vietējo Habitat. Ikviens, kas dzīvo ' Shire "
ir pienākums rūpēties un saglabāt Habitat. Turētājbanka Guardian dzīvo harmonijā
ar vietējo Habitat.
padome kļūmes: Extinction augu un būtne sugām, Homeless- Ness, piesārņojumu,
bada, analfabēti, bezdarba .. Neizdevās Padome būtu atbildīga un jāaizstāj.

padome ( Shire) nevar izmantot kredītu, lai finansētu savu budžetu. Shire ieņēmumi (maksājumi, nodokļi un
soda naudas) iet uz augšu Shire pakalpojumu pieaugumu.
Shire ieņēmumi samazinās tās pakalpojumi ir samazināt atpakaļ.

Shire dialekts
A ' grāfiste ' ir daudzvalodu un tradicionāla. Katrs grāfiste izmanto 2
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valodas provinces (1) un vietējā (2 nd) Dialekts. Dialekts ir jebkura cita valoda, tad
provinces galvenā valoda.
grāfiste dialekts ir izvēlēts, izmantojot valodu 1st kolonistu jomā. Ja 1st rīkotājiem
valoda ir tāda pati kā galveno valodu. Par 2. un 3. visvairāk runā valodās (Ne galvenā
valoda) iedziļināties Shire referendumā.

Katrs grāfiste ir atbildīga par mācību un izmantošanas galvenās valodas un vietējā
dialektā. Visi " Shire " paziņojumi ir pieejami vairākās valodās. Dialekts ir Shire
mantojuma, kas attīstās līdz ar Shire tradīcijas. dialekts (Tradition) formas turpinājums
starp pagātnes, tagadnes un nākotnes paaudzēm.

grāfiste ir dialekts nosaukums, piemēram "Wiesngau 'dialekts ir' Bayrisch '

(Bavārijas) . Galvenā valoda Deutsch (Vācu).

1.3.7. grāfiste diena svinības ( NAtm)
Shire diena arī svin vietējā dialektā

Shire plānošana
No ShirePlanning mērķis ir izmantot zemi uz lielāko labumu Kopienu un Habitat. Ir
svarīgi, lai Kopienas vajadzībām un biotopu vajadzībām saskaņot. Visa auglīga zeme
tiek izmantota, lai aug pārtikas un vai rančo. tiek sniegti daži rezervāti un vietējās augu
valsts un vietējiem radījumi. Ne auglīga zeme tiek izmantota iekšzemes un bez
iekšzemes ēkā. Esošās ēkas uz auglīgu zemi ir jānojauc pārstrādāti par neatdošanu
auglīga-zemes.

A ' grāfiste ' sastāv no 1 vai vairāk " Shire-Oasis ' (S) . Shire-Oasis veido: ' SMEC ( Shire
medicīnas, izglītības komplekss) ',' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', svētnīcas (Dabas
Habitat) , Darba kapličas, lauksaimniecība, Komunālais Cluster apvalki. (Skat Planning)

SMEC ( Shire medicīnas, izglītības komplekss)
Shire nodrošina bezmaksas medicīnisko no ieņemšanas brīža līdz
nāvei visiem. Bezmaksas izglītība bērniem un senioriem. Tā nodrošina
šie kopienas-pakalpojumus, izmantojot SMEC. SMEC arī ir karjeras ceļš
viņa tikai!
Free Medical: SMEC nodrošina bezmaksas medicīnisko, zobu (Izņemot slimnīcas
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procedūras) visiem. Katrs SMEC ir vākšana ! (Skat Planning)
SMEC ir zvanu torni. Katru dienu "Sunrise", "pusdienlaikā" un "Sunset",
tas zvana uz 1 minūti. Šī zvana svin
1 GOD dodot mums Daylight cauri saules gaismu.
Days 1-6 (Darba nedēļu) , 1 stundu pēc saullēkta un 1 stundu pirms saulrieta bell
gredzeni 2 minūtes. Signalizācijas darba sākumu, darba beigas.

7. diena (Jautra diena) 1 stundu pēc saullēkta un 1 stundu pirms
saulrieta bell gredzeni 3 minūtes. Tas ļauj 1GOD un Kopiena zinu, ka ir
" Gathering ".

6.1.7. izglītība diena svinības
12.1.7. Laba veselība diena svinības
Piedalīties Fun-svinībām.
Burning smēķēšana BBQ s "End! Out durvju apkuri, "End"! Aukstā
ārpus apģērbs siltāks drānu. Vai iet iekšā. Izmantojot āra apkure ir,
Vides vandālisms, JAUNKUNDZE R7 .

Kopienu izveidot saldūdens rezervuārus. Ūdenskrātuve būtu dziļi, nevis sekls. Deep
ūdens ir dzesētāju, samazinot iztvaikošana, aļģu augšana (It īpaši indīgs tips) un
kukaiņu invāzija.
Ūdens sporta veidi ir aizliegts apstāties urinēšana, menstruācijas un pooing ūdenī (Pagrieziena
ūdeni kanalizācija) .
Ūdens transports (Jet ski, jahtas ..) piesārņot (Benzīns, eļļa, akumulatora
skābe ..) tās ir aizliegtas! Izņēmums: Park Ranger transportu.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC aizstāt Iepirkšanās centri un iepirkšanās centri. CRBC atrodas 4 līmenis ēkā.
CRBC atrodas blakus "SMEC" abi ir ieskauj Komunālā Cluster Housing, darba
kapelas. Daļa no "Shire-Oasis".

Cron Cluster
Cron Cluster ir kolekcija Cron 'S sadarbojas ar otru
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ar klientu, piegādātāju attiecības. Lielākie projekti vai pakalpojumi, kas ietver vairāk
nekā 1 Shire prasa daudzus atsevišķu cron ir sadarboties (Cron Cluster) . Cron Cluster
nomainīt mantkārīgs, parazītu, spekulēšana nacionālās vai starptautiskās organizācijas.

Komunālais Cluster Mājokļu
Cilvēkiem ir 1 GOD devis tiesības Affordable Secure dzīvojamām
telpām (Pārseguma) . Valdība ir pienākums apgādāt iedzīvotājus ar
pieejamām drošām dzīvojamām telpām. Shelter tiek piegādāts ar
Shire.

Jomas starp klastera mājokļu izmanto augļu un brīvās turēšanas apstākļos mājlopi. Tos
uztur kasešu mājās īrniekiem. Kas ir par žurnālu.

Definīcijas
Lauksaimniecība: Market Garden > Ziedi, Garšaugi, dārzeņi ..
augļu dārzs > Ogas, augļi, rieksti ..
saimniecība > Graudu, Dzīvnieku barība ..

ferma > Zivju, zīdītāju, mājputnu, Rāpuļi ..
Ēkas augstums ( nav augstāka): Komunālais Cluster Mājokļu >
4 līmeņi: Ground Level, Level 1, Level 2, Siltumnīcu.
Mazumtirdzniecības un Bazaar komplekss >

4 līmeņi: Ground Level, Level 1, Level 2, 3. līmenis, saules paneļu jumtu.

Darba kapelas > 8 līmeņi: Ground Level, + 7 līmeņi, saules paneļu jumtu.

Mājas
beigas
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