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SENTINEL
графство де серце, HOME!
Будучи безпечним, почуття безпеки є основним фактором при переході до великої
спільноти, як а, ' SHIRE «! Кастодіана Гардіан Шир має, «Варта громадські роботи» (SCS) ! Страж:
патруль, охорона, керівництво, допомога, звіт, поїзд, дотримання правил Shire. За
порушення, «Закон», вони з партнером, «УПС (Provincial, Маршалл, послуги Ranger) ,

Страж кар'єри шлях для ВІН і ВОНА. Він заснований на кастодіане шаблону опікуна
учнівства careerpath: Учнівство> Досвід роботи> подальші дослідження> просування по
старшинству> Досвід роботи> подальші дослідження> просування по старшинству>
робота ..........

Дозорний вирішити, скільки «Neigbourhood Годинники
спільноти» (NWC) Ширше потрібно. Вони адмініструвати, поїзд,
гід, .. кожен, NWC. Будучи NWC доброволець спільноти
очікування! Живіть до спільноти очікування.
Кожна громада Custodian Гардіан підтримує місцевий Правоохоронна марку «Neighborhood
Watch спільноти». Спостереження, запис, звітність, допомога правозастосовчу! Можливо,
доведеться зробити цивільні арешти. Це ваше співтовариство тримати його в безпеці для
вашої родини, ...

Примітка! Коли їх це катастрофа, війна, .. NWC інтегрований в «ПРОП
(Provincial оборона і надзвичайні ситуації в центрі).

Страж Creed: Варта швидше ризикувати своїм життям заради їх

співтовариство, ніж вбити член спільноти.
Страж є співробітником Shire в відділі Sheriffs. Дозорний
Навчання проходить 1 раз в тиждень на «ПРОП» (Provincial
оборона і надзвичайні ситуації в центрі) ,
Примітка! Все більше Шир мають 1 або більше "ПРОП.
Дозорний 1 день в тиждень тренування на «ПРОП»: 1 день навчання починається з 1
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годину після сходу сонця і закінчується за 1 годину до заходу сонця з 3-брейками (Early Day закуски, обід,
пізній день закуски) , Навчання складається з 7 розділів: 1.
Арештуйте техніки і складання звітів; 2. Техніка Батон і контроль натовпу; 3. Охорона здоров'я та
забруднення навколишнього середовища; 4. Марші та обслуговування тіла; 5. Страж першої допомоги; 6. Беззбройний
оборона; 7. Шоковий зброю використовувати.

Він є обов'язковим для кожного Шир працівника для участі в 1 день в тижні Страж навчання в
«пропити». До виходу на пенсію. Працівник може бути звільнений (Інвалідність, здоров'я) від 1
або більше тема.
Дозорні Обов'язки: Дозорний ручка від низького до середнього ризику сторожових і патрульних обов'язків.
огорожа неодружений (1) обов'язок. Patrol є партнером (2) обов'язок. Контроль натовпу включає в себе
більше, ніж 2 , «Шериф Lawyer басейн» поставляє весь офіс і юридичний персонал для створення,
впровадження та забезпечення дотримання правил Shire.

Черговий або під час виконання службових обов'язків Варта буде повідомляти про будь-якому анти-соціальну поведінку
(Злочини, забруднення навколишнього середовища, вандалізм) і повідомляти про будь-яких видимих
проблем здоров'я і безпеки спільноти. Страж заарештує за сприймаються зламані порушення і
сприймаються скоєних злочини. Потім викличте його станцію для патруля, щоб забрати заарештований. Коли
нема на сторожі або патрулювати шериф може призначити інші обов'язки.

Дозорний спорядження: Дозорний носить сірий колір замасковану комбінезона з окремим
ременем, рукавичкою і чобітьми пожежних. Шолом має перехідну козирка, камеру
мікрофона і відео. Висячі від пояса палицю, приголомшує гармату і наручники ремені.

У надзвичайній ситуації Шир кожен ' Сентінел-сертифікат ' Тримач може бути викликаний в борг як
Sentinel.

Сентінел-Кар'єра HE
Після того, як він отримав 'PHeC Boy School Diploma'. Тепер він починає Страж учнівство.
Його відвідує 1Day «PHeC Apprentice коледжу» в тиждень. Після завершення заробив
«PHeC Trade-сертифікат». заробляє: wmw1

18-річний він відвідує 1 рік компульсивний «Community Аварійна служба» (С) , Після того,
як CE «» Свідоцтво швидкої допомоги ' видається.

Завершення року хлопчик стає дорослим виходить заміж і починає
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Завершення року хлопчик стає дорослим виходить заміж і починає сім'ю. Він починає
працювати як «Сентінел» ( wmw2 ) , Примітка! Після кваліфікації, просування по службі
відбувається, коли є отвір. Найстарший кваліфікований отримує роботу. Там немає ніяких
винятків.
Після 3-х років роботи переживання, як кваліфікується «Sentinel» стати «старший дозорний» ( wmw3 )
,

Після 3-х років досвіду роботи в якості «старшого дозорного» має право бути присутнім на
«PHeC / технічний коледж» заробляє "Supervisor сертифікат. Коли є відкриття просунутий на
«Юрист» ( wmw4 ) , Стикування «Шериф» Юрист басейн ,

Після 3-х років досвіду роботи в якості «адвоката» кваліфікується для участі в «PHeC /
Коледж Лідерства» заробляє «Лідер диплом». Коли є відкриття підвищений до «старшого
юриста» ( wmw5 ) , Є частиною «Шериф Lawyer басейн» ,

Після 3-х років досвіду роботи в якості «Старший юрист» кваліфікується для участі в «PHeC /
Коледж Лідерства» отримує «диплом менеджера». Коли є відкриття призначене «Шериф» ( wmw6
) , Є частиною «Шериф Lawyer басейн» ,

Після 3-х років досвіду роботи в якості кваліфікується «Шериф» для участі в роботі «PHeC /
керівництво табору» заробляє «Адміністратор Degree». Коли є відкриття призначене «старший
Шериф» ( wmw7 ) , Стикування «Провінційний радник басейн» ,

Страж-Кар'єра СТЕ
Після того, як вона закінчила «Святе Подружжя» Контракт ». Має "Медицина й освіта
Торгівля сертифікат. Вона починає працювати як «Сентінел»
( wmw2 ) , Після кваліфікації, просування по службі відбувається, коли є отвір.
Найстарший кваліфікований отримує роботу. Ніяких винятків.
Після 1 року досвіду роботи в якості кваліфікується «Sentinel» стати «старший дозорний» ( wmw3
),

Після 1 року досвіду роботи в якості «старшого дозорного» має право бути присутнім на
«PHeC / Технічну-коледж» заробляє «Supervisor сертифікат». Коли є відкриття просунутий на
«Юрист» ( wmw4 ) , Стикування «Шериф» Юрист басейн ,
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Після 1 року досвіду роботи в якості «адвоката» кваліфікується для участі в «PHeC /
Коледж Лідерства» заробляє «Лідер диплом». Коли є відкриття підвищений до «старшого
юриста» ( wmw5 ) , Є частиною «Шериф Lawyer басейн» ,

Після 1 рік досвіду роботи в якості «Старший юрист» кваліфікується для участі в «PHeC /
Коледж Лідерства» отримує «диплом менеджера». Коли є відкриття призначене «Шериф» ( wmw6
) , Є частиною «Шериф Lawyer басейн» ,

Після 1 рік досвіду роботи в якості кваліфікується «Шериф» для участі в роботі «PHeC /
керівництво табору» заробляє «Адміністратор Degree». Коли є відкриття призначене «старший
Шериф» ( wmw7 ) , Стикування «Провінційний радник басейн» ,

Деякі люди не можуть бути використані в Шир: Алкогольна, католицьке

(Див братів) , Кримінальна (Клітка реабілітатор) , Картяр, власники недержавних
Свідоцтв освіти, психічної інвалідності, сексуальної інвалідності, надмірна вага,
курець, користувач галюцинував речовин.

Дозорний, які використовують надмірну силу під час затримання або під час масових
заворушень є догану і знижені. Дозорний, які вбивають розпущені і иммобилизованного. Там
немає місця для «Убивць» у виконанні закону , Маршалла Кодекс застосовується.

Для того, щоб мати справедливість вам потрібні закони, які приймаються урядом і підтримане
судами. Закони необхідне введення. Передбачувані порушення правил розслідуються, Бюро
Маршалла (Провінція) , Передбачувані порушення Правил розслідуються, Управління
шерифів (Шир) ,
Після того, як заряди закладені: Шериф (Шир) встановлює дату (Через 30 днів)

коли звинувачення звучать в «палатах». Шериф потім вибирає з пулу юристів, 5. 1 виступатиме в
якості магістрату, 1 як викривач, 1 в якості керівництва, 1 в якості клерка і 1 в якості звідника.

Метою судів є встановлення «провини» або «Відсутність
провини» за передбачувані порушення правил
(Провінційний закон) або Правила (Шир Law) Інструмент, який
використовується для встановлення, якщо були порушення, є створення
«істини». Істина знаходиться по змови не змагальності.
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Примітка! Несправедливо, корумпованою змагальний суд-система замінюється:

Fair «просто», в змові судоустрій, який встановлює ПРАВДА!
Коли речі або події відбуваються Справедливість встановити істину:

Що трапилось ?
Що викликало таке? Чи була людина
невігластво бере участь? Чи була людина
недбалість участь? Чи була людина зло бере
участь?

Як дати справедливості через компенсацію і реабілітацію. Які уроки
можна витягти з цього випадку?
SH-C: ' Ширше Слух-камера »намагається випадки, що якщо" Вина
"встановлюються" MS R "подається в ширше реабілітації.
Є 5 посадових осіб суду, магістрату, Скандаліст, керівництво, клерк і звідник. Магістрат,
Обвинувач і керівництво змовляються (працювати разом) щоб знайти «Істину» і встановити
«Провину» або «відсутність провини». Клерк збирає всі докази. Enforcer забезпечує суд і
встановлює фактичні дисплеї, забезпечує «Обвинувачений» і з'являються свідки.

Після того, як знайдена «Істина» Жертви зробити заяву, яка включає в себе запит компенсації. Магістрат
потім йде у відставку протягом 1/2 години, щоб підготувати справедливість, «Вердикт» і
«компенсації». апеляції Accused

(Вирок) і жертви (Компенсація) має бути подано протягом 3-х тижнів. Апеляція
проводиться в тому ж суді. Але різний магістрат.

графство надає 2 види реабілітації, «Освіта Rehab ( ESR )
і обов'язки Rehab » ( DSR ) , Обидва реабілітації обслуговувати 3 віку, підлітка,
неповнолітніх і дорослих. Підліткова (8-14) Коли 15 передані в ювенальної Rehab!
ювенільний (ВПА 14-17, ВІН 14-18) коли 17+ (ВПА) , 18+ (ВІН) передані (PR) Провінційний
Rehab!
Примітка! Реабілітолог повинен оплатити реабілітацію. Підліткові батьки платять 100%. Ювенальна
платять 50%, батьки оплачують 50%.
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Освіта Шир Rehab ( ESR )
Освіта Rehab є першим за шкалою реабілітації. Це не клітка реабілітаційних. Реабілітолог
залишається вдома на ніч (Оплатити для реабілітації) ,

Освіта реабілітолог підібраний з дому 6 днів на тиждень 1 годину після заходу сонця (ТТ)
зробити 5 днів громадських робіт +1 день освіти. Реабілітатора має кожні 2 години за
10 хвилин (Туалет, їжа, напої) перерву. 1 годину до заходу сонця (ТТ) Реабілітолог
береться додому

Обов'язки Шир Rehab ( DSR )
Обов'язки Rehab цього корито освіту і обов'язок. Реабілітолог платити за реабілітацію. Обов'язки
реабілітолог підібраний з дому 1год після сходу сонця (ТТ) , День 1 тижня. Ведення 5
днів громадських робіт

+ 1 день освіти. Обов'язки реабілітолог (ДОКТОР) починає обов'язки 1год після сходу сонця (ТТ)
, «DR» має кожні 2 години за 10 хвилин (Туалет, їжа, напої) перерву. DR обмежується протягом
ночі. На 6-й день, 1 година до заходу сонця (ТТ) реабілітолог береться додому.
(TT) Час Triangle Хранитель Хранитель управління часом New-Age

служби спільноти Дозорний
насторожі

для частини розуму !!!

будинки
кінець
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