
  
  

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

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGrraayy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0055//2211//0088  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

  
MMEEEETTIINNGG  PPLLAACCEE::      
AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee--  
PPoollkk  SSttrreeeett  CCaammppuuss,,    RRoooomm  ##111122AA      

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  22//2200//0088  

  
MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

KKeellllee  HHaallll  
LLiieeuutteennaanntt  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

SSeeaann  HHaarrddmmaann  
PPRRPPCC  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  
LLiieeuutteennaanntt  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

RRoobbeerrtt  HHuuddddlleessttoonn    
SSeerrggeeaanntt  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

TToonnii  GGrraayy  
DDiirreeccttoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  
SShheerriiffff  
MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

BBiillll  MMccLLeeaann  
CCiivviilliiaann  

  
  

SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  
AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

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

  TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  
CCiittyy  MMaannaaggeerr  
PPaammppaa    

  
  

EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr      
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss  

  KKeenn  FFuunntteekk  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  
LLiieeuutteennaanntt  
TTeexxaass  TTeecchh  PPoolliiccee  DDeepptt..  
  

  AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  DDoonnaalldd  GGaaiinneess  
AAssssiissttaanntt  CChhiieeff    
PPootttteerr  CCoouunnttyy  JJuuvveenniillee  
PPrroobbaattiioonn  DDeepptt..  

  
  

DDaavviidd  WWaaggnneerr  
CChhiieeff  
HHeerreeffoorrdd  PPoolliiccee  DDeepptt..  

    

  
  
  



  
  
  

  
AAggeennddaa  IItteemm  

AAccttiioonn  
DDiissccuussssiioonn  
IInnffoorrmmaattiioonn  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  

  
MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  

  
TToonnii  GGrraayy  
  

  
  
  

  
AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    

  
TToonnii  GGrraayy  

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

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    
TToonnii  GGrraayy  
  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  
  

  
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

    
TToonnii  GGrraayy  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

    
TToonnii  GGrraayy  



MMIINNUUTTEESS  
KKeeyy  DDiissccuussssiioonn  PPooiinnttss    

DDiissccuussssiioonn  
  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  
  

  
MMeeeettiinngg  wwaass  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  aatt  11::4400  pp..mm..    TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  mmaaddee  aa  mmoottiioonn  ttoo  
aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  FFeebbrruuaarryy  2200,,  22000088,,  mmeeeettiinngg..    DDoonnaalldd  GGaaiinneess  
sseeccoonnddeedd  tthhee  mmoottiioonn..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
TToonnii  iinnttrroodduucceedd  CChhiieeff  DDaavviidd  WWaaggnneerr,,  HHeerreeffoorrdd  PPoolliiccee  DDeepptt..,,  wwhhoo  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  
sseerrvvee  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aaggaaiinn..      IInnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  aarroouunndd  tthhee  
rroooomm..  
  

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

  
TThhee  9977thth  AAccaaddeemmyy  jjuusstt  ssttaarrtteedd  tthheeiirr  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  wwiitthh  1155  rreeccrruuiittss..    IIff  tthhee  
ccllaassss  pprroocceeeeddss  aass  iitt  hhaass  ssiinnccee  JJaannuuaarryy,,  wwee  mmaayy  hhaavvee  aannootthheerr  110000%%  ppaassssiinngg  rraattee  oonn  
tthhee  TTCCLLEEOOSSEE  eexxaamm..  
  
WWee  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  1100  iinntteerrvviieewwss  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhee  OOccttoobbeerr  ddaayy  aaccaaddeemmyy..    TThhee  
aavveerraaggee  aatttteennddaannccee  ffoorr  tthhee  ddaayy  aaccaaddeemmyy  iiss  2255  rreeccrruuiittss  wwiitthh  tthhee  eevveenniinngg  aaccaaddeemmyy  
aavveerraaggiinngg  aarroouunndd  1155..      
  
IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  sseenndd  aannyyoonnee  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmyy,,  ccaallll  AAlleexx..    IIff  yyoouu  hhaavvee  jjoobb  ooppeenniinnggss,,  
sseenndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  hhee  wwiillll  ppoosstt  iitt..  
  
AAlleexx  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg::  
  

••  TTrraannssppoorrttaattiioonn  VVeehhiiccllee  OOppeerraattiioonnss  aatt  PPootttteerr  CCoouunnttyy    
••  PPoolliiccee  RRaaddaarr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  iinn  CCaannyyoonn  
••  BBaassiicc  IInnssttrruuccttoorr  ccoouurrssee  ttaauugghhtt  bbyy  TToonnii  aanndd  SSoonnddrraa  iinn  JJuullyy  
••  FFiieelldd  TTrraaiinniinngg  OOffffiicceerr  ((FFTTOO))  iinn  AAuugguusstt  
••  BBaassiicc  NNaarrccoottiiccss  IInnvveessttiiggaattiioonn  ccoouurrssee  oonn  JJuunnee  22--1133  
••  AARR--1155  RRiiffllee    

  
DDaallee  AAllwwaann  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hhaavvee  ““SShhoottgguunn””  ttrraaiinniinngg  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  ““AARR--1155””..      TThhee  
AARR--1155  RRiiffllee  ttrraaiinniinngg  iiss  nnoott  ffoorr  iinnssttrruuccttoorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn..    KKeellllee  ssuuggggeesstteedd  ““CClloossee  
CCoommbbaatt””  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  aaccttiivvee  sshhooootteerrss  aanndd  aa  ddiissppaattcchh  eelleemmeenntt  wwiitthh  rraaddiioo  ttrraaffffiicc..    
““EEddggeedd  WWeeaappoonn””  ttrraaiinniinngg  wwaass  mmeennttiioonneedd  aanndd  uussee  ooff  aa  sshhoocckk  kknniiffee  wwaass  ddiissccuusssseedd..      
  
WWee  hhaavvee  tthhee  mmoonneeyy  ttoo  sscchheedduullee  ssoommee  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  tthhiiss  yyeeaarr..    IIff  wwee  sscchheedduullee  
tthhee  ““SShhoottgguunn””  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  SSeellddeenn  HHaallee,,  iitt  wwiillll  bbee  88  hhoouurrss..    TThhee  ““AAccttiivvee  SShhooootteerr””  
ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  ttwwoo--ddaayyss..  
  
DDaallee  AAllwwaann  aasskkeedd  aabboouutt  ““IInntteerrnnaall  AAffffaaiirrss””  ttrraaiinniinngg..    TToonnii  aasskkeedd  DDaallee  iiff  hhee  kknneeww  
ooff  aann  iinnssttrruuccttoorr  aanndd  aasskkeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  hhooww  mmaannyy  wwoouulldd  nneeeedd  tthhee  ttrraaiinniinngg..        
  
““IInnttooxxiillyyzzeerr””  ttrraaiinniinngg  wwaass  ddiissccuusssseedd..      SSoonnddrraa  mmeennttiioonneedd  sshhee  hhaadd  ccoommpplleetteedd  aann  iinn--



ddeepptthh  ssttuuddyy  oonn  hhooww  mmuucchh  iitt  wwoouulldd  ccoosstt  ttoo  ddoo  tthhee  ““IInnttooxxiillyyzzeerr””  ttrraaiinniinngg  sseevveerraall  
yyeeaarrss  aaggoo  aanndd  ffoouunndd  iitt  wwaass  eexxttrreemmeellyy  eexxppeennssiivvee  ttoo  aaccqquuiirree  tthhee  nneeeeddeedd  
iinnssttrruummeennttss,,  pplluuss  yyoouu  hhaavvee  ttoo  hhaavvee  aa  rroooomm  sseett  uupp  aanndd  ddeeddiiccaatteedd  oonnllyy  ffoorr  tthhiiss  
ttrraaiinniinngg..      TToonnii  ffoorrmmeedd  aa  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  ttoo  rreesseeaarrcchh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ccoosstt  
iinnvvoollvveedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ttrraaiinniinngg..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss  wweerree  sseelleecctteedd  ffoorr  tthhee  
““IInnttooxxiillyyzzeerr””  SSuubb--CCoommmmiitttteeee::    DDaallee  AAllwwaann,,  DDaallee  DDaavviiss,,  KKeenn  FFuunntteekk,,  aanndd  KKeellllee  HHaallll..  
  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  ttooppiiccss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  FFiiffttyy  ppeeooppllee  aatttteennddeedd  JJiimm  DDooddssoonn’’ss  ““EEtthhiiccss  &&  IInntteeggrriittyy””  llaasstt  wweeeekk..    
DDooddssoonn  wwaass  oouuttssttaannddiinngg  aanndd  rreecceeiivveedd  ggrreeaatt  eevvaalluuaattiioonnss..    HHee  wwiillll  bbee  ccoommiinngg  
bbaacckk  oonn  FFeebbrruuaarryy  44  aanndd  55  ffoorr  ““LLeeaaddeerrsshhiipp””  ttrraaiinniinngg..      

  
••  TToonnii  ppaasssseedd  aarroouunndd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  aappoollooggyy  lleetttteerr  sshhee  sseenntt  ttoo  aallll  wwhhoo  

aatttteennddeedd  tthhee  MMiikkee  NNaappiieerr  ttrraaiinniinngg  iinn  AApprriill..    TThheerree  wwaass  aa  cclleeaarr  ddiissccoonnnneecctt  
bbeettwweeeenn  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  MMiikkee  NNaappiieerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ““TThhrreeaatt  
AAsssseessssmmeenntt””  ttooppiicc..    NNaappiieerr’’ss  pprreesseennttaattiioonn  wwaass  uunnoorrggaanniizzeedd  aanndd  ooffff  ttooppiicc..    
WWee  hhaadd  115566  eennrroolllleedd,,  bbuutt  ssoommee  ppeeooppllee  lleefftt  bbyy  nnoooonn  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy..  TToonnii  
ccoonnttaacctteedd  TThhee  AAccaaddeemmyy  GGrroouupp  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  tthheeyy  ooffffeerreedd  ttoo  sseenndd  
NNaappiieerr  bbaacckk,,  bbuutt  sshhee  ddeecclliinneedd  tthhee  ooffffeerr..      TToonnii  ttooookk  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  
tthhee  pprroobblleemm  aanndd  aassssuurreedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  tthhiiss  wwoouulldd  nnoott  hhaappppeenn  aaggaaiinn..  

  
••  IInn  AApprriill,,  wwee  hhaadd  112200  eennrroolllleedd  iinn  tthhee  ““VVeerrbbaall  JJuuddoo””  ccllaassss  ttaauugghhtt  bbyy  PPeetteerr  

HHaarrrreellll  wwhhoo  rreecceeiivveedd  ggrreeaatt  eevvaalluuaattiioonnss..    WWee  wwiillll  bbrriinngg  hhiimm  bbaacckk  OOccttoobbeerr  11  
aass  ppaarrtt  ooff  WWoommeenn  IInn  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  CCoonnffeerreennccee  ((WWIICCJJ))..    BByy  ccoommbbiinniinngg  
tthhiiss  wwiitthh  WWIICCJJ,,  wwee  ccaann  ooffffeerr  tthhee  ttrraaiinniinngg  aatt  aa  cchheeaappeerr  rraattee..  

  
••  DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ““AAddvvaanncceedd  AAcccciiddeenntt  IInnvveessttiiggaattiioonn””  sscchhooooll..    IIff  wwee  

ffiinndd  aann  iinnssttrruuccttoorr,,  wwiillll  wwee  hhaavvee  eennoouugghh  iinntteerreesstt  ttoo  mmaakkee  aa  ccllaassss??    IIff  eeaacchh  
aaggeennccyy  wwiillll  sseenndd  oonnee  oorr  ttwwoo  ooffffiicceerrss,,  wwee  ccoouulldd  jjuussttiiffyy  tthhee  ccoosstt..    DDaallee  
AAllwwaann  hhaass  tthhrreeee  ttoo  ffoouurr  hhee  wwiillll  sseenndd..    TTEEEEXX  ttaauugghhtt  tthhee  8800--hhoouurr  ttrraaiinniinngg  
wwiitthh  ““IInntteerrmmeeddiiaattee””  ccoovveerreedd  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  aanndd  ““AAddvvaanncceedd””  ccoovveerreedd  tthhee  
sseeccoonndd  wweeeekk..    ““BBaassiicc””  iiss  ccoovveerreedd  dduurriinngg  tthhee  AAccaaddeemmyy..      

  
TToonnii  lliisstteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttrraaiinniinngg  rreeqquueesstt::    
  

••  CCoommbbaatt  SShhoottgguunn  
••  CClloossee  QQuuaarrtteerr  AAccttiivvee  SShhooootteerr  ww//DDiissppaattcchh  
••  KKiinneessiicc  IInntteerrvviieewwiinngg//IInntteerrvviieeww  &&  IInntteerrrrooggaattiioonn  
••  AAddvvaanncceedd  AAcccciiddeenntt  IInnvveessttiiggaattiioonn  
••  IInntteerrnnaall  AAffffaaiirrss  

  
TToonnii  wwiillll  sscchheedduullee  BBoobbbbyy  SSmmiitthh  aanndd  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  ssoommeettiimmee  dduurriinngg  tthhiiss  nneexxtt  
yyeeaarr..        
  



  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
TThheerree  aarree  nnoo  uuppddaatteess  ffoorr  IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss..  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
AAccaaddeemmiicc  ccllaasssseess  ssttaarrtt  oonn  MMaayy  2277..    SSaarraahh  hhaass  ttwwoo  WWEEBB  ccoouurrsseess  sscchheedduulleedd  ffoorr  
tthhee  SSuummmmeerr  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhee  ccllaasssseess  aarree  ggeettttiinngg  ffuullll..    TThhiiss  mmaayy  bbee  tthhee  ffiirrsstt  
ttiimmee  wwee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  lliimmiitt  tthhee  eennrroollllmmeenntt  iinn  aa  SSuummmmeerr  ccllaassss..      
  
AAllll  ooff  tthhee  ccoouurrsseess  lliisstteedd  uunnddeerr  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AASS  DDeeggrreeee  aarree  nnooww  ooffffeerreedd  
oonn  lliinnee..      
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  TTrreevvllyynn  iiss  ccuurrrreennttllyy  aaccttiinngg  CCiittyy  MMaannaaggeerr  aanndd  LLooggaann  SSttoouutt  iiss  AAssssiissttaanntt  
CChhiieeff  ooff  PPaammppaa  PP..DD..        PPaammppaa  wwiillll  hhaavvee  550000  nneeww  ppeerrmmaanneenntt  ffaammiilliieess  dduuee  ttoo  
tthhee  wwiinndd  eenneerrggyy  ddeevveellooppmmeenntt..        

  
••  AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  wwiillll  ssttaarrtt  aa  nneeww  AAccaaddeemmyy  oonn  JJuunnee  55  wwiitthh  2244  rreeccrruuiittss..     
  
••  KKeellllee  HHaallll  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss::      

  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..    ((RRCCSSOO))  wwiillll  hhoolldd  aa  FFiisshh  FFrryy  (($$55  ppeerr  
ppeerrssoonn))  oonn  FFrriiddaayy,,  JJuunnee  1133,,  ttoo  rraaiissee  mmoonneeyy  ffoorr  tthhee  OOnnee  
HHuunnddrreedd  CClluubb..    
  
KKeellllee  hhaass  ttaallkkeedd  wwiitthh  SSeeaann  ((PPRRPPCC))  aabboouutt  ddeevveellooppiinngg  aa  
wweebbssiittee  ttoo  ppoosstt  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  jjoobb  ooppeenniinnggss..        
  
RRCCSSOO  wwiillll  hhaavvee  aa  ““BBaassiicc  AAuuttoo  TThheefftt  IInnvveessttiiggaattiioonn””  
ccoouurrssee  oonn  JJuunnee  44  aanndd  aaggaaiinn  oonn  JJuunnee  2255..    TThhiiss  iiss  ffrreeee  
ttrraaiinniinngg..        
  
RRCCSSOO  wwiillll  aallssoo  hhaavvee  ““TTaasseerr””  ttrraaiinniinngg  oonn  JJuunnee  2233,,  JJuullyy  
2211,,  aanndd  AAuugguusstt  1188  ttaauugghhtt  bbyy  TTeeggaann  TTuuppiinn,,  PPaatt  MMccBBrroooomm,,  
aanndd  EErrnneessttoo  HHeerrnnaannddeezz..    YYoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg  yyoouurr  oowwnn  
ttaasseerr  aanndd  ttwwoo  ccaarrttrriiddggeess  ttoo  uussee..      
  
OOnn  JJuullyy  99,,  aa  ffrreeee  DDEEAA  ““VVeehhiiccllee  CCoonnttrraabbaanndd  
CCoonncceeaallmmeenntt””  ccllaassss  wwiillll  bbee  hheelldd..    
  
TTEEEEXX  wwiillll  bbee  hheerree  JJuullyy  2222  ttoo  2244  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ““FFiirrsstt  
LLiinnee  SSuuppeerrvviissoorr””  ccoouurrssee  ((TTCCLLEEOOSSEE  ##33773377))..      
  
IInn  OOccttoobbeerr,,  BBaannnnoonn  &&  AAssssoocciiaatteess  wwiillll  tteeaacchh  aa  
““BBaacckkggrroouunndd  IInnvveessttiiggaattiioonn””  ccoouurrssee  ffoorr  RRCCSSOO..      



  
••  SSeeaann  HHaarrddmmaann  ssaaiidd  tthhee  PPLLEETTSS  wweebbssiittee  ““sseeaarrcchh””  hhaass  bbeeeenn  ffiixxeedd  aanndd  hhee  wwiillll  

ddeevveelloopp  aa  lliinnkk  ffoorr  jjoobb  ooppeenniinnggss..  
  

••  DDaallee  AAllwwaann  mmeennttiioonneedd  pprroobblleemmss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ffoorreeiiggnneerrss  bbrroouugghhtt  iinn  bbyy  
CCaatthhoolliicc  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess..    OOnnee  pprroobblleemm  mmeennttiioonneedd  wwaass  tthhee  ffaacctt  nnoo  
bbaacckkggrroouunndd  cchheecckkss  aarree  bbeeiinngg  ddoonnee  oonn  tthhee  rreeffuuggeeeess..    KKeenn  FFuunntteekk  ssaaiidd  
RRaannddyy  TTeennbbrriinnkk  ((AAPPDD))  tteeaacchheess  aa  ccllaassss  ffoorr  ffaammiilliieess  nneeww  ttoo  AAmmeerriiccaa  
ccoovveerriinngg  iissssuueess  ooff  aacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioorr..      

  
MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  22::5500  pp..mm..  
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