
  
  

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

  

  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGrraayy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    1111//1122//0088  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

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

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  55//2211//0088  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  
  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
XX    

DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  

  CChheerriiee  CClliiffttoonn  
AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr    
AAddvviissiinngg  &&  CCoouunnsseelliinngg  

  
XX  

JJaammiiee  BBaakkeerr  
AAssssiissttaanntt  WWaarrddeenn  
TTDDCCJJ  BBiillll  CClleemmeennttss  UUnniitt  

  
  

RRoobbeerrtt  HHuuddddlleessttoonn    
SSeerrggeeaanntt  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  SShhaawwnn  FFoouuttss  
CCoorrppoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoonnssuullttaanntt  
WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  

  
XX    

DDaallee  DDaavviiss  
LLiieeuutteennaanntt  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

DDaavviidd  JJoohhnnssoonn    
LLiieeuutteennaanntt  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  TToonnii  GGrraayy  
DDiirreeccttoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  
SShheerriiffff  
MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

AArrtt  LLooppeezz  
TTrrooooppeerr  
DDPPSS  

  SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  
AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

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

  
  

  
BBiillll  MMccLLeeaann  
CCiivviilliiaann  

  EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr      
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss  

  
  

SSttrreecciiaa  MMccCCaaiigg  ffoorr    
KKeenn  FFuunntteekk  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  
CCiittyy  MMaannaaggeerr  
PPaammppaa    

  AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

DDoonnaalldd  GGaaiinneess  
AAssssiissttaanntt  CChhiieeff    
PPootttteerr  CCoouunnttyy  JJuuvveenniillee  
PPrroobbaattiioonn  DDeepptt..  

  
  

DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  
LLiieeuutteennaanntt  
TTeexxaass  TTeecchh  PPoolliiccee  DDeepptt..  
  

    

  
  

KKeellllee  HHaallll  
LLiieeuutteennaanntt  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

  

PPaatt  MMiicchhaaeell  ffoorr  
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  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    
PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
AAccaaddeemmyy  ((PPRRLLEEAA))  
  

    
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

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

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    
TToonnii  GGrraayy  &&  EErriicc  WWaallllaaccee  
  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  
  

  
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

    
TToonnii  GGrraayy  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

    
TToonnii  GGrraayy  



MMIINNUUTTEESS  
  
KKeeyy  DDiissccuussssiioonn  PPooiinnttss  

  
DDiissccuussssiioonn  
  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  
  

  
TToonnii  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  11::3355  pp..mm..      
  
TToonnii  iinnttrroodduucceedd  CChheerriiee  CClliiffttoonn,,  CCoouunnsseelloorr  ffoorr  WWeesstt  CCaammppuuss  aaccaaddeemmiicc  ssttuuddeennttss..    SShhee  aallssoo  
ggaavvee  aa  ssppeecciiaall  iinnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  SShhaawwnn  FFoouuttss,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoonnssuullttaanntt  ffoorr  
WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  DDiivviissiioonn  ooff  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee..    OOtthheerr  iinnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  
aarroouunndd  tthhee  rroooomm..      
  
KKeellllee  HHaallll  mmaaddee  aa  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  MMaayy  2211,,  22000088,,  mmeeeettiinngg..  BBoo  
DDeeAArrmmoonndd  sseeccoonnddeedd  tthhee  mmoottiioonn..    MMoottiioonn  ppaasssseedd..  
  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::  
PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  LLaaww  
EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy  
((PPRRLLEEAA))  
    

  
TToonnii  iinnffoorrmmeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  aa  pprroobblleemm  wwiitthh  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  wwaass  ddeenniieedd  
aacccceeppttaannccee  iinnttoo  tthhee  AAccaaddeemmyy..    TThhee  pprroobblleemm  ccrreeaatteedd  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  wwee  ffeelltt  iitt  nneecceessssaarryy  
ttoo  bbee  ssuurree  oouurr  AAccaaddeemmyy  aapppplliiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  pprroocceedduurreess  wweerree  lleeggaall..    WWee  hhaavvee  
bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  AAttttoorrnneeyy  aanndd  TToonnii  aassssuurreedd  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  wwee  aarree  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  lleeggaall  aanndd  tthhee  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhiiss  iinnddiivviidduuaall  wwaass  nneecceessssaarryy..      
HHoowweevveerr,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  wwee  ddeecciiddeedd  ttoo  mmaakkee  aa  ffeeww  cchhaannggeess  iinn  oouurr  
aapppplliiccaattiioonn  ddooccuummeennttss..  
  
CCooppiieess  ooff  tthhee  RReeccrruuiitt  AApppplliiccaattiioonn,,  FFAASSTT  FFiinnggeerrpprriinntt  AApppplliiccaanntt  SSeerrvviicceess  ooff  TTeexxaass  ffoorrmm  
((nneeww  rreeqquuiirreedd  TTCCLLEEOOSSEE  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  ffoorrmm)),,  PPRRLLEEAA  SStteeppss  ffoorr  AApppplliiccaattiioonn,,  aanndd  
PPRRLLEEAA  RRuulleess  &&  RReegguullaattiioonn  bbooookklleett  ffoorr  tthhee  9988thth  AAccaaddeemmyy  wweerree  ggiivveenn  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr..    
AAlleexx  wweenntt  oovveerr  tthhee  ddooccuummeennttss  aanndd  eexxppllaaiinneedd  tthhee  cchhaannggeess..    HHee  ssppookkee  sseevveerraall  mmiinnuutteess  
aabboouutt  tthhee  nneeww  RReeccrruuiitt  AApppplliiccaattiioonn  uusseedd  ffoorr  tthhee  9988thth  AAccaaddeemmyy  aapppplliiccaannttss  aanndd  wweenntt  iinnttoo  
ddeettaaiill  aabboouutt  tthhee  pprroocceedduurree  hhee  uusseedd  ffoorr  cchheecckkiinngg  rreeffeerreenncceess..      
  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ccrreeaattiinngg  aann  iinntteerrvviieeww  ppaanneell..  TToonnii  ffeelltt  wwee  nneeeeddeedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  
iinntteerrvviieeww  pprroocceedduurreess  wwee  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  iinn  ppllaaccee  aanndd  ttoo  rreesseeaarrcchh  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  cchhaannggiinngg  
ttoo  aa  ppaanneell..      
  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ccrreeddiitt  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckkss..    HHooww  mmuucchh  sshhoouulldd  bbaadd  ccrreeddiitt  ccoouunntt  
aaggaaiinnsstt  aann  aapppplliiccaanntt??    AAnn  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccrreeddiitt  rraattiinngg  ddooeess  sshhooww  aa  ppaatttteerrnn  ooff  bbeehhaavviioorr..    
GGoooodd  ccrreeddiitt  rraattiinngg  wwiillll  sshhooww  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  aa  ppoooorr  ccrreeddiitt  rraattiinngg  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  yyeeaarr  
sshhoouulldd  ddeeffiinniitteellyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..      TToonnii  ssuuggggeesstteedd  aa  ffrreeee  ccrreeddiitt  rreeppoorrtt  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  
aapppplliiccaanntt’’ss  ffiillee..  
  
SSoonnddrraa  iinnffoorrmmeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  TTCCLLEEOOSSEE  iiss  ttaallkkiinngg  aabboouutt  mmaakkiinngg  tthhee  PPssyycchh  EExxaamm  
mmaannddaattoorryy  ffoorr  aallll  aaccaaddeemmyy  rreeccrruuiittss..    CCuurrrreennttllyy  wwee  oonnllyy  rreeqquuiirree  tthhee  PPRRPPCC  ssppoonnssoorreedd  
rreeccrruuiittss  ttoo  ttaakkee  tthhee  PPssyycchh  EExxaamm  pprriioorr  ttoo  aawwaarrddiinngg  tthhee  PPRRPPCC  sscchhoollaarrsshhiipp  ffoorr  oouurr  
AAccaaddeemmyy..  
  
TThhee  9988thth  AAccaaddeemmyy  ssttaarrtteedd  iinn  OOccttoobbeerr  wwiitthh  1155  ssttuuddeennttss..    CCllaassss  iiss  ddooiinngg  wweellll  aanndd  wwiillll  hhaavvee  
tthheeiirr  11stst  SSeemmeesstteerr  MMiidd--TTeerrmm  tthhiiss  FFrriiddaayy  ((NNoovveemmbbeerr  1144))..  

  
IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  UUppddaatteess::  
  
  

  
AAlleexx  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg::  
  

••  EEvveerryyoonnee  mmuusstt  hhaavvee  tthheeiirr  mmaannddaatteedd  ttrraaiinniinngg  bbyy  AAuugguusstt  3311,,  22000099..    TThhiiss  iiss  tthhee  eenndd  



  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  ccyyccllee..      
••  IInntteerrmmeeddiiaattee  SSppaanniisshh  wwiillll  bbee  rree--sscchheedduulleedd    
••  BBaassiicc  IInnssttrruuccttoorr  ccllaassss  wwiillll  bbee  hheelldd  DDeecceemmbbeerr  11  ttoo  55  
••  TTaasseerr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  CCllaassss  iinn  DDiimmmmiitttt  hhaadd  ggoooodd  ffeeeeddbbaacckk  
••  33  BBaassiicc  JJaaiill  CCllaasssseess  aarree  sscchheedduulleedd  tthhiiss  yyeeaarr  ((iinn  HHeerreeffoorrdd  oonn  JJaannuuaarryy  55--2200;;  aatt  

MMoooorree  CCoouunnttyy  CCaammppuuss  oonn  AApprriill  66--2211;;  aanndd  aatt  PPaannhhaannddllee  HHiigghh  SScchhooooll  oonn  JJuullyy  66--
2211))  

  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  PPLLEETTSS..    KKeellllee  mmeennttiioonneedd  sshhee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  eeddiitt  oorr  
hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccaanncceell  tthhee  ccllaasssseess  sshhee  eenntteerrss  oonn  tthhee  ccaalleennddaarr..    KKeellllee  hhaadd  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  
SSeeaann  aadddd  aa  lliinnkk  ttoo  aann  eemmppllooyymmeenntt  ppoossttiinngg  WWeebb  SSiittee..  
  
AAlleexx  mmeennttiioonneedd  oouurr  nneeww  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd  ffoorr  jjoobb  ppoossttiinnggss..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ooppeenniinnggss,,  
pplleeaassee  sseenndd  ttoo  AAlleexx  aass  wwee  hhaavvee  ccoommmmiissssiioonneedd  ooffffiicceerrss  ccoommee  bbyy  ttoo  cchheecckk  tthhee  ppoossttiinnggss  oonn  
oouurr  bbooaarrdd..  
  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  
  

••  ““WWoommaann  IInn  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  CCoonnffeerreennccee””  ((WWIICCJJ))  wwaass  hheelldd  iinn  OOccttoobbeerr  wwiitthh  aann  
aavveerraaggee  ooff  112255  aatttteennddiinngg  ppeerr  ddaayy..    WWIICCJJ  rreecceeiivveedd  ggoooodd  eevvaalluuaattiioonnss..  

••  ““AAddvvaanncceedd  CChhiilldd  AAbbuussee  CCoonnffeerreennccee””  wwaass  hheelldd  oonn  OOccttoobbeerr  99  wwiitthh  PPhhiilliipp  AAlltteerr..    
WWee  hhaadd  aarroouunndd  220000  eennrroolllleedd..  

••  ““IInntteerrvviieeww  &&  IInntteerrrrooggaattiioonn””  oonn  OOccttoobbeerr  1100  hhaadd  aabboouutt  7700  aatttteennddiinngg  aanndd  rreecceeiivveedd  
ggoooodd  eevvaalluuaattiioonnss..  

••  ““OOffffeennddeerr  EEmmppllooyymmeenntt  SSppeecciiaalliisstt  TTrraaiinniinngg””  wwaass  hheelldd  iinn  eeaarrllyy  NNoovveemmbbeerr  aatt  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..  aanndd  hhaadd  2255  ttoo  3300  aatttteennddiinngg..  

••  ““SSeexxuuaallllyy  VViioolleenntt  CCrriimmeess””  wwiitthh  RRooyy  HHaazzeellwwoooodd  iiss  ttoommoorrrrooww..    WWee  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  
110099  eennrroolllleedd..      

••  ““IInntteeggrriittyy--DDrriivveenn  LLeeaaddeerrsshhiipp””  wwiitthh  JJiimm  DDooddssoonn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  FFeebbrruuaarryy  44  &&  55..  
••  ““CChhaarraacctteerr--DDrriivveenn  SSuucccceessss””  wwiitthh  DDrr..  BBeevveerrllyy  CChhiiooddoo  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  FFeebbrruuaarryy  66..    
••  ““MMoonneeyy  LLaauunnddeerriinngg,,  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree  &&  FFiinnaanncciiaall  IInnvveessttiiggaattiioonn””  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  

MMaarrcchh  1111  &&  1122..  
••  ““CChhiilldd  AAbbuussee  CCoonnffeerreennccee””  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  MMaarrcchh  2266  ((nnoo  ssppeeaakkeerr  yyeett))  
••  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall  ffoorr  CCJJ  PPrrooffeessssiioonnaallss””  wwiitthh  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  

MMoonnddaayy,,  AApprriill  66..  
  
TToonnii  ttooookk  aa  ffeeww  mmoommeennttss  ttoo  ggoo  oovveerr  tthhee  ssiittuuaattiioonn  oonn  tthhee  ““LLeeaaddeerrsshhiipp  CChhaalllleennggee  
CCoonnffeerreennccee””  wwiitthh  MMiicchhaaeell  PPaallaazzzzoo..      SShhee  aassssuurreedd  eevveerryyoonnee  wwee  ddiidd  nnoott  ggiivvee  oouutt  pphhoonnee  
nnuummbbeerrss  oorr  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn..    IIff  tthhee  ttrraaiinniinngg  ddooeess  mmaakkee,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  qquuaalliittyy  ttrraaiinniinngg..    
HHoowweevveerr,,  wwee  hhaavvee  ttoo  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  1155  ppaaiidd  rreeggiissttrraattiioonnss  bbeeffoorree  NNoovveemmbbeerr  1144  ffoorr  tthhee  ccllaassss  
ttoo  mmaakkee..      
  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall””  ttrraaiinniinngg  pprreesseenntteedd  bbyy  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn..    
IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  aallllooww  ssppoouusseess  ttoo  aatttteenndd  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..    TToottaall  ccoosstt  ttoo  hhaavvee  GGiillmmaarrttiinn  iiss  
$$33,,880000  pplluuss  hhiiss  ttrraavveell  eexxppeennssee..    AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaadd  pprreevviioouussllyy  aaggrreeeedd  ttoo  ppuutt  
iinn  $$22,,000000  ffoorr  tthhiiss  ttrraaiinniinngg..      
  
EErriicc  lliisstteedd  ttwwoo  aaddddiittiioonnaall  ttrraaiinniinnggss  ffrroomm  tthhee  MMiiddwweesstt  CCoouunntteerrddrruugg  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  
((ffuunnddss  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aarree  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  ffeeddeerraall  ggrraanntt  mmoonneeyy))::  
  



••  LLaattiinnoo  CCrriimmee  CCuullttuurraall  CCoommmmuunniittyy  ccoouurrssee  oonn  AApprriill  2299  ttoo  MMaayy  11  ((nnoo  cchhaarrggee  ffoorr  
tthhiiss  33--ddaayy  ccllaassss))  

••  DDeetteeccttiinngg  DDaannggeerr  iinn  MMaayy  ((ffrreeee  11--ddaayy  ccllaassss))  
  
““CCrriimmiinnaall  IInntteerrddiiccttiioonn  TTrraaiinniinngg  aanndd  SSeemmiinnaarr””  wwiillll  bbee  hheelldd  JJaannuuaarryy  66--88  aatt  tthhee  AAmmbbaassssaaddoorr  
HHootteell  iinn  AAmmaarriilllloo..    TThhiiss  ccllaassss  iiss  ffrreeee,,  bbuutt  eennrroollllmmeenntt  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  7755..        

  
  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
IInntteerrvveennttiioonn  hhaadd  22440000  ssttuuddeennttss  llaasstt  yyeeaarr  wwhhiicchh  wwaass  aa  sslliigghhtt  ddeeccrreeaassee  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  
yyeeaarr..    TToonnii  aanndd  EErriicc  rreecceennttllyy  mmeett  wwiitthh  3300  ttoo  3355  ooffffiicceerrss  wwiitthh  CChhiilldd  PPrrootteeccttiivvee  SSeerrvviicceess  
aanndd  tthhee  mmeeeettiinngg  rreessuulltteedd  iinn  aa  nneeww  rreeffeerrrraall  ssoouurrccee  ffoorr  uuss..    
    
AAss  aa  rreessuulltt  wwee  hhaavvee  ccrreeaatteedd  tthhrreeee  nneeww  pprrooggrraammss::  
  

••  CCooggnniittiivvee  BBeehhaavviioorraall  CChhaannggee  PPrrooggrraamm  ffoorr  HHoommee  SSttuuddyy  
••  PPaarreennttiinngg  CCooggnniittiivvee  LLiiffeesskkiillllss  ffoorr  HHoommee  SSttuuddyy  
••  YYoouutthh//PPaarreenntt  CCooggnniittiivvee  LLiiffeesskkiillllss  ffoorr  HHoommee  SSttuuddyy  

  
CCoosstt  ttoo  ttaakkee  tthhee  DDWWII  ccoouurrssee  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  $$7700  ttoo  $$7755  (($$8855  ffoorr  tthhee  HHeerreeffoorrdd  ccllaasssseess  dduuee  
ttoo  ttrraavveell  eexxppeennssee))..    DDWWII  RReeppeeaatt  OOffffeennddeerr  pprriiccee  wwaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  $$119955  ttoo  $$221100..  
  
WWee  aarree  rree--wwrriittiinngg  oouurr  TTAABBCC  ccoouurrssee  wwhhiicchh  wwiillll  ttaakkee  aa  lloott  ooff  ttiimmee  aass  wwee  aarree  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  
ssccrraattcchh..      WWee  aarree  rreevviissiinngg  oouurr  MMoonneeyy  MMaannaaggeemmeenntt  ccoouurrssee  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  bbyy  
tthhee  UUSS  BBaannkkrruuppttccyy  CCoouurrtt  ssyysstteemm  ssoo  aannyyoonnee  ffiilliinngg  ffoorr  bbaannkkrruuppttccyy  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  
ttoo  ttaakkee  oouurr  MMoonneeyy  MMaannaaggeemmeenntt  ccoouurrssee..  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
AAccaaddeemmiicc  rreeggiissttrraattiioonn  ssttaarrtteedd  oonn  MMoonnddaayy  aanndd  eennrroollllmmeenntt  iiss  ddeeffiinniitteellyy  uupp..      AAllll  ooff  tthhee  
CCRRIIJJ..AASS  ddeeggrreeee  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  lliinnee  nnooww..    TToonnii  ppllaannss  ttoo  sseenndd  oouutt  ppoossttccaarrddss  ttoo  nnoottiiffyy  
eevveerryyoonnee  aabboouutt  tthhee  oonn  lliinnee  ddeeggrreeee..  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  

  
••  TTrreevvllyynn  mmeennttiioonneedd  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee  wwaass  ttrryyiinngg  ttoo  ttaakkee  oovveerr  ttrraaiinniinngg  ffoorr  PPaammppaa  

PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt..    DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  CCllaarreennddoonn’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  
TTCCLLEEOOSSEE  ttrraaiinniinngg..    AAlleexx  ssaaiidd  hhee  hhaadd  ttrriieedd  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  PPRRPPCC  ccoonnttrraacctt  aanndd  tthhee  
TTCCLLEEOOSSEE  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  ttrraaiinniinngg  pprroovviiddeerrss  ttoo  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee,,  bbuutt  tthheeyy  jjuusstt  
ddiidd  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiittuuaattiioonn..    TToonnii  ssaaiidd  sshhee  wwoouulldd  ppuurrssuuee  tthhee  mmaatttteerr  aanndd  sseeee  
wwhhaatt  sshhee  ccoouulldd  ddoo,,  bbuutt  sshhee  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee  tthheerree  wwaass  mmuucchh  sshhee  ccoouulldd  aaccccoommpplliisshh..    

  
••  PPaatt  MMiicchhaaeell,,  wwiitthh  HHeerreeffoorrdd  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ssppookkee  aa  ffeeww  mmoommeennttss  aabboouutt  hhiiss  

aaggeennccyy’’ss  iinntteerrvviieeww  pprroocceessss  iinncclluuddiinngg  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ppoollyyggrraapphh..      
  

••  SSoonnddrraa  ppaasssseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ““IInnttooxxiillyyzzeerr””  ttrraaiinniinngg..    TThhee  ccoosstt  ffoorr  uuss  ttoo  
pprroovviiddee  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  wwoouulldd  bbee  8800  ttoo  9900  tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  
rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeenntt..    SSoonnddrraa  ffoouunndd  aa  TTeecchhnniiccaall  SSuuppeerrvviissoorr,,  KKrriissttiiee  SSwweeaarriinnggeenn  
ffrroomm  MMiiddllaanndd,,  wwhhoo  ccaann  ccoommee  uupp  ttwwiiccee  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  pprreesseenntt  tthhiiss  ttrraaiinniinngg..    TThhiiss  wwiillll  
bbee  aa  wwiinn--wwiinn  ssiittuuaattiioonn  ffoorr  uuss  aass  sshhee  wwiillll  bbrriinngg  aallll  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  iiss  nneeeeddeedd  
aanndd  tthhee  ccoosstt  wwiillll  bbee  mmuucchh  lleessss  tthhaann  sseennddiinngg  aann  ooffffiicceerr  ttoo  MMiiddllaanndd  ffoorr  aa  wweeeekk..    
WWee  mmuusstt  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  1122  aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  2200  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinngg..      

  



WWiillll  PPRRPPCC  ccoovveerr  tthhee  ccoosstt??    IItt  wwaass  aaggrreeeedd  SSoonnddrraa  wwiillll  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  
hhaavvee  tthhee  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  KKrriissttiiee  ffrroomm  MMiiddllaanndd  aanndd  TToonnii  wwiillll  aasskk  PPRRPPCC  iiff  
tthheeyy  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  ccoosstt..  

  
TToonnii  tthhaannkkeedd  tthhee  IInnttooxxiillyyzzeerr  SSuubbccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss::  DDaallee  AAllwwaann,,  DDaallee  DDaavviiss,,  
KKeellllee  HHaallll,,  KKeenn  FFuunntteekk,,  SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  aanndd  AAlleexx  CChhaanncciiaa..    SShhee  ggaavvee  ssppeecciiaall  
tthhaannkkss  ttoo  SSoonnddrraa  ffoorr  aallll  ooff  hheerr  rreesseeaarrcchh..  
    
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ooppeerraattoorrss  aalllloowweedd  ffoorr  eeaacchh  aaggeennccyy..    
SSoonnddrraa  wwiillll  ffiinndd  oouutt  iiff  tthheerree  iiss  aa  lliimmiitt  oonn  ooppeerraattoorrss..    TThhee  RRee--CCeerrttiiffiiccaattiioonn  wwiillll  ssttiillll  
bbee  hheelldd  tthhrroouugghh  DDPPSS  aass  ppeerr  JJiimm  WWiilllliiaammss..  
  

••  KKeellllee  HHaallll  mmeennttiioonneedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttrraaiinniinngg  sscchheedduulleedd  tthhrroouugghh  RRaannddaallll  CCoouunnttyy::    
““IInntteerrvviieeww  &&  IInntteerrrrooggaattiioonn””  ffoorr  $$442255  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  nneexxtt  wweeeekk;;  ““NNaarrrrooww  RRooaadd  
ooff  LLeeaaddeerrsshhiipp””  wwiitthh  JJaacckk  EEnntteerr  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  DDeecceemmbbeerr  11;;  aanndd  KKeellllee  iiss  wwoorrkkiinngg  
wwiitthh  PPRRPPCC  ttoo  sseett  uupp  ““TTEERRTT””  ((TTeelleeccoommmmuunniiccaattoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  
TTaasskkffoorrccee))  TTeeaamm  TTrraaiinniinngg..  

  
••  RRoobbeerrtt  HHuuddddlleessoonn  ggaavvee  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  ““NNRRAA  PPaattrrooll  RRiiffllee  IInnssttrruuccttoorr  

DDeevveellooppmmeenntt””  ccoouurrssee  sscchheedduullee  ffoorr  JJuullyy  1133--1177..    TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rraannggee  ffeeee,,  bbuutt  
tthhee  ccllaassss  wwiillll  ccoosstt  $$552255  aanndd  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  2244  ssttuuddeennttss..  

  
••  ““AAcccciiddeenntt  IInnvveessttiiggaattiioonn””  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  sscchheedduullee..    ((TToonnii  eessttiimmaatteedd  aa  ccoosstt  ooff  

$$660000  ppeerr  ppeerrssoonn))    
  
OOuurr  110000thth  AAccaaddeemmyy  wwiillll  bbee  hheelldd  dduurriinngg  22000099//22001100  yyeeaarr..    TToonnii  aasskkeedd  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  ttoo  
bbee  tthhiinnkkiinngg  ooff  ssoommee  iiddeeaass  ttoo  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  cceelleebbrraattiioonn..    
  
MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  33::2200  pp..mm..  
  

  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  
DDAATTEE::    22//0022//0099  

  
NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    0022//1188//0099  

  


