
  
  

PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy--CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGoorrddyy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    1111//1144//0077  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

  
MMEEEETTIINNGG  PPLLAACCEE::      
AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee--  
PPoollkk  SSttrreeeett  CCaammppuuss,,    RRoooomm  ##112200      

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  0088//2222//0077  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  
  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  
  

  
  

SSeeaann  HHaarrddmmaann  
PPRRPPCC  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  
LLiieeuutteennaanntt  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

BBiillll  MMccLLeeaann  
CCiivviilliiaann  

  
  

DDaammaarriiss  SScchhlloonngg  
DDeeaann,,  WWoorrkkffoorrccee  aanndd  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt    

  
  

TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  
DDiirreeccttoorr  
PPootttteerr,,  RRaannddaallll  &&  
AArrmmssttrroonngg  CCoouunnttiieess  CCSSCCDD  

  
  

TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  
CChhiieeff  
PPaammppaa  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

TToonnii  GGoorrddyy  
DDiirreeccttoorr  ooff    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

KKeenn  FFuunntteekk  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

      
  

EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff    
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss  

  DDoonnaalldd  GGaaiinneess  
AAssssiissttaanntt  CChhiieeff  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  JJuuvveenniillee  
PPrroobbaattiioonn  DDeepptt..  
  

      AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

      
  

      

  
  
  
  
  



  
  
AAggeennddaa  IItteemm  

AAccttiioonn  
DDiissccuussssiioonn  
IInnffoorrmmaattiioonn  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  

  
MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  

  
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
  
  

  
AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    

  
TToonnii  GGoorrddyy  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
  

    
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
AAccaaddeemmyy--LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  UUppddaatteess::  
  

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  
  

  
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

    
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

    
TToonnii  GGoorrddyy  



MMIINNUUTTEESS  
  
KKeeyy  DDiissccuussssiioonn  PPooiinnttss  

  
DDiissccuussssiioonn  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  
  

  
AA  mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  AAuugguusstt  2222,,  22000077,,  
mmeeeettiinngg..    MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd  aanndd  ccaarrrriieedd..  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::      
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
  
  
  

  
TToonnii  ggaavvee  aa  bbrriieeff  pprreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  
tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee..      EEaacchh  rreecceeiivveedd  aa  hhaannddoouutt  
ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn::    
  

••  TTCCLLEEOOSSEE  RRuullee  ##221155..77  TTrraaiinniinngg  PPrroovviiddeerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrddss  wwiitthh  
aann  aattttaacchhmmeenntt  oonn  TTeexxaass  OOccccuuppaattiioonnss  CCooddee  11770011..005522  

••  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  HHaannddbbooookk  
••  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  DDiivviissiioonn  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CChhaarrtt  
  

WWee  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  TTCCLLEEOOSSEE  rruulleess  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  
((CCoommmmiitttteeee))  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss..    OOnnee  tthhiirrdd  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  
ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmuusstt  bbee  ppuubblliicc  mmeemmbbeerrss  ((cciivviilliiaannss))..    TToonnii  wweenntt  oovveerr  
tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  cciivviilliiaann  mmeemmbbeerrss  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  
ssttaatteedd  iinn  tthhee  TTeexxaass  OOccccuuppaattiioonnss  CCooddee  11770011..005522..        
  
TThhee  ppuurrppoossee,,  pphhiilloossoopphhyy,,  aanndd  ttyyppee  ooff  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  wweerree  ddiissccuusssseedd  
ccoovveerriinngg  bbootthh  TTCCLLEEOOSSEE  rruulleess  aanndd  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
rreeqquuiirreemmeennttss..    TThhee  PPRRLLEEAA--CCJJPP  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  
ggeenneerraall  ccoommmmiitttteeee  pprroovviiddiinngg  gguuiiddaannccee  ttoo  aallll  aarreeaass  ooff  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt  
aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppllaannnniinngg  ccuurrrriiccuulluumm,,  eevvaalluuaattiinngg  pprrooggrraammss,,  
ppoolliicciieess,,  aanndd  pprroocceedduurreess,,  ssuurrvveeyyiinngg  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss,,  eessttaabblliisshhiinngg  
iinnssttrruuccttoorr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  aanndd  eettcc..      TToonnii  eemmpphhaassiizzeedd  hhooww  iimmppoorrttaanntt  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  iiss  aanndd  hhooww  mmuucchh  wwee  ddeeppeenndd  oonn  tthheeiirr  iinnppuutt  aanndd  ssuuppppoorrtt..          
  
TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwaass  aasskkeedd  ttoo  llooookk  aatt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  cchhaarrtt  ffoorr  
AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  DDiivviissiioonn..    TToonnii  wweenntt  oovveerr  tthhee  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss’’  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn  aanndd  mmeennttiioonneedd  eeaacchh  
mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCJJ  ssttaaffff..  TToonnii  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  mmiissssiinngg  SSeenniioorr  SSttaaffff  
AAssssiissttaanntt  uunnddeerr  AAlleexx..    WWee  aarree  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ttaakkiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  
rreeppllaaccee  CCoonnnniiee  ddeeJJeessuuss  wwhhoo  mmoovveedd  ttoo  CCoolllleeggee  RReellaattiioonnss  iinn  OOccttoobbeerr..  
  
  



TToonnii  ffiinniisshheedd  hheerr  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  eeaacchh  aarreeaa  
uunnddeerr  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  ffoorr  bbootthh  aaccaaddeemmiiccss  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  
eedduuccaattiioonn..      
  
RReeggaarrddiinngg  ffuuttuurree  ppllaannss,,  TToonnii  mmeennttiioonneedd  tthhee  uuppccoommiinngg  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  
tthhee  WWeesstt  CCaammppuuss  ffaacciilliittiieess  dduuee  ttoo  tthhee  AACC  bboonndd  aapppprroovvaall..      NNuurrssiinngg  aanndd  
AAlllliieedd  HHeeaalltthh  hhaavvee  ccrriittiiccaall  nneeeeddss,,  ssoo  tthheessee  pprrooggrraammss  wwiillll  ggaaiinn  mmoorree  
ssppaaccee  tthhaann  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  aass  NNuurrssiinngg  wwiillll  ggeett  aa  bbrraanndd  nneeww  tthhrreeee--ssttoorryy  
bbuuiillddiinngg..    CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  wwiillll  sshhaarree  bbuuiillddiinngg  ““CC””  wwiitthh  MMoorrttuuaarryy  
SScciieennccee;;  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ssppaaccee,,  wwee  ppllaann  ttoo  hhaavvee  oonnee  llaarrggee  ssppeecciiaall  
aarreeaa  jjuusstt  ffoorr  sscceennaarriiooss..      LLooookk  ffoorr  tthheessee  cchhaannggeess  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  
yyeeaarrss..    
  

  
LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy  
&&  IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  
UUppddaatteess::  
  

  
TThhee  9966thth  AAccaaddeemmyy  ssttaarrtteedd  oonn  OOccttoobbeerr  1155  wwiitthh  2266  rreeccrruuiittss  iinncclluuddiinngg  
eeiigghhtt  wwhhoo  aarree  ssppoonnssoorreedd..    AA  ssppoonnssoorreedd  rreeccrruuiitt  iiss  oonnee  wwhhoo  iiss  hhiirreedd  bbyy  aann  
aaggeennccyy  aanndd  sseenntt  tthhrroouugghh  wwiitthh  PPRRPPCC  ffuunnddss..    DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  hhooww  
mmuucchh  ssppoonnssoorreedd  rreeccrruuiittss  wweerree  ppaaiidd..      AAlleexx  wwiillll  ttaakkee  aa  ssuurrvveeyy  ooff  
aaggeenncciieess  ppaarrttiicciippaattiinngg  aanndd  ppaassss  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aannyyoonnee  wwhhoo  iiss  
iinntteerreesstteedd..    TThhiiss  aaccaaddeemmyy  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  MMaarrcchh  2288,,  22000088..  
  
TThhee  9955thth  AAccaaddeemmyy  ggrraadduuaatteedd  iinn  AAuugguusstt  wwiitthh  aallll  2200  rreeccrruuiittss  ppaassssiinngg  tthhee  
TTCCLLEEOOSSEE  eexxaamm  oonn  tthheeiirr  ffiirrsstt  aatttteemmpptt..    DDuurriinngg  tthhiiss  llaasstt  yyeeaarr,,  wwee  rraaiisseedd  
oouurr  TTCCLLEEOOSSEE  ppaassssiinngg  rraattee  ffoorr  tthhee  BBaassiicc  PPeeaaccee  OOffffiicceerr  eexxaamm  ttoo  9977%%  
aanndd  iimmpprroovveedd  tthhee  BBaassiicc  JJaaiill  ttoo  8866%%..        
  
AAlleexx  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinntteerrvviieewwiinngg  ffoorr  tthhee  9977thth  AAccaaddeemmyy  tthhaatt  bbeeggiinnss  iinn  
JJaannuuaarryy..    IIff  yyoouu  kknnooww  aannyyoonnee  wwhhoo  iiss  iinntteerreesstteedd  pplleeaassee  hhaavvee  tthheemm  
ccoonnttaacctt  AAlleexx..    OOuurr  AAccaaddeemmyy  eennrroollllmmeenntt  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  aass  wwee  
hhaadd  aa  ttoottaall  ooff  3355  rreeccrruuiittss  llaasstt  yyeeaarr  aanndd  tthhiiss  yyeeaarr  tthhee  9966thth  AAccaaddeemmyy  
aalloonnee  hhaass  aann  eennrroollllmmeenntt  ooff  2266..      
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  IInn--SSeerrvviiccee  ccllaasssseess  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  IInnssttrruuccttoorr  ffoorr  ““IInntteerrmmeeddiiaattee  SSppaanniisshh””  iinn  FFeebbrruuaarryy  wwiillll  nnoott  bbee  
CChhrriiss  TTiinnsslleeyy  

••  TThhrreeee  BBaassiicc  JJaaiill  CCoouurrsseess  aarree  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr  ((JJaannuuaarryy,,  
AApprriill,,  aanndd  JJuullyy))  

  
AAlleexx  ttuurrnneedd  tthhee  mmeeeettiinngg  oovveerr  ttoo  SSeeaann  HHaarrddmmaann  wwhhoo  ppaasssseedd  oouutt  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  nneeww  TTLLEETTSS  WWeebb  ssiittee  aanndd  bbrriieeffllyy  eexxppllaaiinneedd  hhooww  iitt  
wwiillll  wwoorrkk..        



  
  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  iitteemmss::  
  

••  FFeeeeddbbaacckk  ffrroomm  tthhee  ““WWoommeenn  iinn  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  CCoonnffeerreennccee””  
((WWIICCJJ))  hheelldd  iinn  OOccttoobbeerr  wwaass  ggoooodd;;  iitt  wwaass  tthhee  bbeesstt  WWIICCJJ  wwee’’vvee  
eevveerr  hheelldd..    

••  ““GGaanngg””  ttrraaiinniinngg  iiss  sscchheedduulleedd  oonn  sseevveerraall  ddaatteess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttrraaiinn  
nneeww  ooffffiicceerrss..    SStteevvee  PPoowweerrss  ffrroomm  AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  
aanndd  GGuuss  VVaaqquueerraa  ffrroomm  TTeexxaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  
wwiillll  pprreesseenntt  tthhiiss  ttrraaiinniinngg..  

••  ““SSaaffeettyy  iinn  tthhee  WWoorrkk  PPllaaccee””  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  llaattee  JJaannuuaarryy..    TThhiiss  
ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  sscchheedduulleedd  ttwwiiccee,,  ssoo  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  
sseenndd  aallll  ooff  yyoouurr  ooffffiicceerrss  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  

••  ““IInnssiiddee  tthhee  CCrriimmiinnaall  MMiinndd””  wwiitthh  SSttaannttoonn  SSaammeennooww  iiss  ppllaannnneedd  ffoorr  
FFeebbrruuaarryy..        TThhiiss  iiss  eexxppeennssiivvee  ttrraaiinniinngg  aanndd  wwee  hhaavvee  nnoott  ffiinnaalliizzeedd  
tthhee  ccoonnttrraacctt..        

••  IInn  MMaarrcchh  oorr  AApprriill  wwee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  AAnnnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  
ccoonnffeerreennccee..    TThhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirr  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  ffiinnaalliizziinngg  tthhee  
ssppeeaakkeerr  ffoorr  tthhiiss  ccoonnffeerreennccee..  

  
  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
EErriicc  iiss  ccuurrrreennttllyy  wwoorrkkiinngg  oonn  ccllaassss  sscchheedduulleess  ffoorr  JJaannuuaarryy  tthhrroouugghh  MMaayy,,  
22000088..  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
AAccaaddeemmiicc  rreeggiissttrraattiioonn  ssttaarrtteedd  oonn  MMoonnddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  1122,,  ffoorr  SSpprriinngg  
22000088..        OOuurr  aaccaaddeemmiicc  eennrroollllmmeenntt  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhiiss  yyeeaarr..  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  wwiillll  sseellll  aa  ccaarr  ttoo  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  iiff  TToonnii  iiss  
iinntteerreesstteedd,,  ootthheerrwwiissee  tthheeyy  wwiillll  sseenndd  iitt  ttoo  aauuccttiioonn..    DDaallee  ssaaiidd  tthhee  
ccaarr  wwaass  vvaalluueedd  aarroouunndd  $$66770000  aanndd  wwaass  iinn  ffaaiirrllyy  ggoooodd  sshhaappee..    

      
••  DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ““IInnttooxxiilllliizzeerr””  ttrraaiinniinngg  pprroovviiddeedd  iinn  

MMiiddllaanndd,,  SSaann  AAnnttoonniioo,,  HHoouussttoonn,,  aanndd  DDaallllaass  oonnllyy..    TThhee  ttrraaiinniinngg  
hheelldd  iinn  MMiiddllaanndd  iinn  NNoovveemmbbeerr  wwaass  mmoossttllyy  ooffffiicceerrss  ffrroomm  tthhee  
PPaannhhaannddllee  aarreeaa..    DDaallee  DDaavviiss  ssuuggggeesstteedd  TToonnii  ssuubbmmiitt  aa  lleetttteerr  ttoo  
tthhee  SScciieennttiiffiicc  DDiirreeccttoorr  ooff  DDPPSS  iinn  AAuussttiinn  rreeqquueessttiinngg  tthhee  
““IInnttooxxiilllliizzeerr””  ttrraaiinniinngg  bbee  hheelldd  iinn  tthhiiss  aarreeaa..      TToonnii  ssaaiidd  sshhee  wwoouulldd  



cchheecckk  oonn  tthhiiss  aaggaaiinn..    SSeevveerraall  yyeeaarrss  aaggoo  wwee  ffoouunndd  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ““IInnttooxxiilllliizzeerr””  ccllaassss  wwaass  ttoooo  eexxppeennssiivvee  ffoorr  uuss  ttoo  
pprroovviiddee  tthhee  ttrraaiinniinngg..      

  
••  KKeenn  FFuunntteekk  iinnffoorrmmeedd  eevveerryyoonnee  tthhee  AAPPDD  AAccaaddeemmyy  hhaadd  110000%%  

ppaassssiinngg  oonn  tthheeiirr  TTCCLLEEOOSSEE  tteesstt  aanndd  tthheeyy  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  
DDeecceemmbbeerr  1144..        

  
••  FFuunntteekk  mmeennttiioonneedd  PPeerrrryy  GGiillmmoorree’’ss  rreeqquueesstt  ffoorr  MMiikkee  NNaappiieerr  ttoo  

pprreesseenntt  ““TThhrreeaatt  AAsssseessssmmeenntt””  ttrraaiinniinngg..      IItt  wwoouulldd  ccoosstt  $$66000000  ttoo  
sscchheedduullee  NNaappiieerr  aanndd  EErriicc  ssaaiidd  NNaappiieerr’’ss  eevvaalluuaattiioonnss  wweerree  nnoott  
aallwwaayyss  ggoooodd..      TToonnii  ffeelltt  wwee  ccoouulldd  ffiinndd  ssoommeeoonnee  lleessss  eexxppeennssiivvee  
wwhhoo  wwoouulldd  bbee  jjuusstt  aass  ggoooodd  aass  oorr  bbeetttteerr  tthhaann  NNaappiieerr..          

  
••  SSeeaann  HHaarrddmmaann  rreemmiinnddeedd  eevveerryyoonnee  ttoo  uussee  tthhee  OOuutt--ooff--RReeggiioonn  

ttrraaiinniinngg  ffuunnddss..      
  
••  TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  ppllaannss  ttoo  llooaann  aa  ccaarr  ttoo  tthhee  AAccaaddeemmyy  tthhiiss  yyeeaarr  ffoorr  

tthhee  ““PPoolliiccee  DDrriivviinngg””  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  BBaassiicc  ttrraaiinniinngg..  
  
MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  22::5555  pp..mm..  
  

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  SSIIGGNNAATTUURREE::  

  
DDAATTEE::    0022//0055//0088  

  
NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    0022//2200//0088  

  


