
  

  

PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy--CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  
  

  

CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGrraayy  

  

MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0055//2200//0099  
  

MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  
  

MMEEEETTIINNGG  PPLLAACCEE::      

AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee--  

PPoollkk  SSttrreeeett  CCaammppuuss,,    RRoooomm  ##112200      

  

RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  
  

  
  

PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  0022//1188//0099  

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..  

  
  

JJoohhnn  KKiieehhll  

RReeggiioonnaall  SSeerrvviicceess  DDiirreeccttoorr  

PPRRPPCC  

  

XX  
  

JJaammiiee  BBaakkeerr  

AAssssiissttaanntt  WWaarrddeenn  

TTDDCCJJ  BBiillll  CClleemmeennttss  UUnniitt  

  
  

  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  

CCiivviilliiaann  

  
  

SSeeaann  HHaarrddmmaann  

RReeggiioonnaall  SSeerrvviicceess  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr//CC  JJ  CCoooorrddiinnaattoorr  

PPRRPPCC  

  
  

DDoonnnnyy  BBrroowwnn  

IInntteerriimm  CChhiieeff  

PPaammppaa  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

DDaavviidd  JJoohhnnssoonn    

LLiieeuutteennaanntt  

PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

CChheerriiee  CClliiffttoonn  

AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr    

AAddvviissiinngg  &&  CCoouunnsseelliinngg  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  

LLiieeuutteennaanntt  

CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

AArrtt  LLooppeezz  

TTrrooooppeerr  

DDPPSS  

  
  

MMiikkee  DDuuvvaall  

CChhiieeff  

AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  

SShheerriiffff  

MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

  

BBiillll  MMccLLeeaann  

CCiivviilliiaann  

  
  

  

TToonnii  GGrraayy  

DDiirreeccttoorr    

CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  

DDiirreeccttoorr  

PPootttteerr,,  RRaannddaallll  &&  AArrmmssttrroonngg  

CCoouunnttiieess  CCSSCCDD  

  
  

  

HHaarrrryy  SSmmiitthh  

SSeerrggeeaanntt  

PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  

AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  

CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

KKeenn  FFuunntteekk  

CCaappttaaiinn  

AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  

LLiieeuutteennaanntt  

TTeexxaass  TTeecchh  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

  

EErriicc  WWaallllaaccee  

CCoooorrddiinnaattoorr      

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss  

  
  

DDoonnaalldd  GGaaiinneess  

AAssssiissttaanntt  CChhiieeff    

PPootttteerr  CCoouunnttyy  JJuuvveenniillee  

PPrroobbaattiioonn  DDeepptt..  

  
  

DDaavviidd  WWaaggnneerr  

CChhiieeff  

HHeerreeffoorrdd  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

AAlleexx  CChhaanncciiaa  

CCoooorrddiinnaattoorr    

CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  



  

AAggeennddaa  IItteemm  
AAccttiioonn  

DDiissccuussssiioonn  

IInnffoorrmmaattiioonn  

  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  

  

  

MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  
  

TToonnii  GGrraayy  

  

  

  

  

  

AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    
  

TToonnii  GGrraayy  

  

LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy  &&  LLaaww  

EEnnffoorrcceemmeenntt  IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  

UUppddaatteess::  

  

  

  
  

AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  

SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    

EErriicc  WWaallllaaccee  

  

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::3300  pp..mm..    IInnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  aarroouunndd  tthhee  

rroooomm..    SSppeecciiaall  iinnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  ffoorr  HHaarrrryy  SSmmiitthh,,  SSeerrggeeaanntt  wwiitthh  PPootttteerr  

CCoouunnttyy  SS..OO..,,  aanndd  ffoorr  DDoonnnnyy  BBrroowwnn,,  IInntteerriimm  CChhiieeff  ooff  PPaammppaa  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt..        

  

AA  mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  FFeebbrruuaarryy  1188,,  22000099,,  mmeeeettiinngg..    

MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd  aanndd  ccaarrrriieedd..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

AAccaaddeemmyy  &&  IInn--SSeerrvviiccee  

TTrraaiinniinngg  UUppddaatteess::  

  

  

  

  

OOnn  MMaayy  1144,,  tthhee  9999tthh  AAccaaddeemmyy  ttooookk  tthheeiirr  11sstt  SSeemmeesstteerr  FFiinnaall..      TThhee  oovveerraallll  ccllaassss  

aavveerraaggee  oonn  tthhee  FFiinnaall  wwaass  8899..0055..        TThhee  AAccaaddeemmyy  iiss  ddooiinngg  wweellll  aanndd  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  

AAuugguusstt  2288  aatt  66::3300  pp..mm..  aatt  tthhee  OOaassiiss  SSoouutthhwweesstt  BBaappttiisstt  CChhuurrcchh..  

  

IInn  aa  ccoouuppllee  ooff  wweeeekkss  wwee  wwiillll  ssttaarrtt  iinntteerrvviieewwiinngg  ffoorr  tthhee  OOccttoobbeerr  AAccaaddeemmyy..    IIff  yyoouu  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseenndd  ssoommeeoonnee  tthhrroouugghh  tthhee  AAccaaddeemmyy,,  bbee  ssuurree  ttoo  ccoonnttaacctt  SSeeaann  wwiitthh  

PPRRPPCC  aanndd  lleett  hhiimm  wwaallkk  yyoouu  tthhrroouugghh  tthhee  ssppoonnssoorrsshhiipp  pprroocceessss..  

  

IInn  llaattee  AAuugguusstt,,  TToonnii  wwiillll  ccoonnttaacctt  tthhee  AAccaaddeemmyy  AApppplliiccaanntt  RReevviieeww  ssuubbccoommmmiitttteeee  ttoo  

rreevviieeww  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  wwee  rreejjeecctt..    TThhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  aarree  KKeellllee  HHaallll,,  

SSttrreecciiaa  MMccCCaaiigg,,  BBiillll  MMccLLeeaann,,  aanndd  ssoommeeoonnee  ttoo  rreeppllaaccee  HHuuddddlleessttoonn..      WWee  wwiillll  sseett  

tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss  uupp  ffoorr  eeaarrllyy  SSeepptteemmbbeerr..  

  

OOnn  MMaarrcchh  2266  tthhee  9988tthh  AAccaaddeemmyy  hhaadd  110000%%  ppaassssiinngg  oonn  tthheeiirr  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  ooff  tthhee  

BBaassiicc  PPeeaaccee  OOffffiicceerr  TTCCLLEEOOSSEE  eexxaamm..    TToonnii  wwiillll  bbrriinngg  tthhee  9988tthh  AAccaaddeemmyy  ccllaassss  

vviiddeeoo  ttoo  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg..      

  

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

  

  TTCCIICC//NNCCIICC  ffoorr  LLeessss  TThhaann  FFuullll  AAcccceessss  ttaauugghhtt  bbyy  MMaarryy  KKrruuggeerr  wwiillll  bbee  

hheelldd  oonn  MMaayy  2288..  

  AARR--1155  OOppeerraattoorr  SScchhooooll  wwiillll  bbee  hheelldd  OOccttoobbeerr  1122--1166..  

  DDaattee  ffoorr  tthhee  SSeexxuuaall  AAssssaauulltt  FFaammiillyy  VViioolleennccee  IInnvveessttiiggaattoorr  CCoouurrssee  

((SSAAFFVVIICC))  ccllaassss  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  ssoooonn..    

  TTeexxaass  MMoottoorr  VVeehhiiccllee  DDeeaalleerr  LLaawwss  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  JJuunnee  33..    

TThhee  iinnssttrruuccttoorr  iiss  aann  IInnvveessttiiggaattoorr  ffoorr  TTXX  DDOOTT..      CCllaassss  iiss  ffrreeee  aanndd  wwee  ssttiillll  

hhaavvee  rroooomm..  

  TTCCLLEEOOSSEE  mmaannddaatteedd  ccllaasssseess  aarree  sscchheedduulleedd  tthhrroouugghh  AAuugguusstt  ttoo  hheellpp  

iinnddiivviidduuaallss  ttrryyiinngg  ttoo  mmeeeett  tthhee  AAuugguusstt  3311sstt  ddeeaaddlliinnee..  

  SSttaannddaarrddiizzeedd  FFiieelldd  SSoobbrriieettyy  TTrraaiinniinngg  ((SSFFSSTT))  iiss  sseett  ffoorr  JJuullyy  99--1111..  

  

  

SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  
  

EErriicc  ggaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  uuppddaatteess::  

  

  IInn  llaattee  MMaarrcchh,,  wwee  hhaadd  331100  aatttteenndd  tthhee  99tthh  AAnnnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  PPrreevveennttiioonn  

CCoonnffeerreennccee..    TThhee  rreevviieewwss  wweerree  nnoott  aass  ggoooodd  aass  wwee  uussuuaallllyy  rreecceeiivvee  ssoo  wwee  



wwiillll  bbee  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  oonn  tthhee  1100tthh  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr  aanndd  

hhooppee  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  ssppeeaakkeerrss  wwhhoo  wwiillll  rreellaattee  ttoo  oouurr  bbrrooaadd  aauuddiieennccee..      

  

  OOnn  AApprriill  66,,  wwee  hhaadd  115500  aatttteenndd  tthhee  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall  ffoorr  CCJJ  

PPrrooffeessssiioonnaallss””  wwiitthh  DDrr..  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  rreecceeiivviinngg  hhiigghh  mmaarrkkss  oonn  tthhee  

eevvaalluuaattiioonnss..  TThhiiss  wwaass  ssppoonnssoorreedd  bbyy  AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  RRaannddaallll  

CCoouunnttyy  SShheerriiffff’’ss  OOffffiiccee,,  aanndd  PPRRPPCC..      

  

  ““LLaattiinnooss::  CCrriimmeess  CCuullttuurree  aanndd  CCoommmmuunniittyy””  ccllaassss  hheelldd  AApprriill  2299--MMaayy  11  hhaadd  

eennrroollllmmeenntt  iinn  tthhee  llooww  4400ss..    EEnnrroollllmmeenntt  wwaass  ccaappppeedd  bbyy  MMiiddwweesstt  

CCoouunntteerrddrruugg  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  ((MMCCTTCC))  bbeeccaauussee  tthheeyy  pprroovviiddee  mmeeaallss  aanndd  

llooddggiinngg  ffoorr  ppaarrttiicciippaannttss  ttrraavveelliinngg  5500  mmiilleess  oorr  mmoorree..    WWee  hhaadd  ppeeooppllee  aatttteenndd  

ffrroomm  aass  ffaarr  aawwaayy  aass  UUttaahh  aanndd  AAllbbuuqquueerrqquuee..    TThhiiss  ttrraaiinniinngg  wwaass  ffrreeee  aanndd  

eevvaalluuaattiioonnss  wweerree  vveerryy  ggoooodd..      

  

  TThhee  nneexxtt  MMCCTTCC  ccllaassss,,  ““DDeetteeccttiinngg  DDaannggeerr””,,  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  MMaayy  2277  aanndd  iitt  

iiss  aallrreeaaddyy  ffuullll..    BBootthh  MMCCTTCC  ccllaasssseess  wweerree  ffuullll  aatt  lleeaasstt  22  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthheeiirr  

sscchheedduulleedd  ddaatteess..    WWee  aarree  rreeqquueessttiinngg  88  ttoo  99  ddiiffffeerreenntt  ccoouurrsseess  ffrroomm  MMCCTTCC  

ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr;;  ssiinnccee  tthheeyy  rreecceeiivvee  ffeeddeerraall  ggrraannttss,,  tthheeyy  aarree  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  

ggrreeaatt  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  qquuaalliittyy  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  ffrreeee..        

  

  AAlleexx  ttooookk  tthhee  SS..LL..AA..TT..TT..  ((SSttaattee  aanndd  LLooccaall  AAnnttii--TTeerrrroorriissmm  TTrraaiinniinngg))  ffrroomm  

HHIIDDTTAA..    TThhiiss  wwaass  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  ccllaassss  wwiitthh  aa  lloott  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  

ffrroomm  tthhee  ssttuuddeennttss..    CCllaassss  wwaass  ffrreeee  aanndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  ggoooodd..  

  

  WWee  hhaavvee  jjuusstt  aa  lliittttllee  lleefftt  iinn  oouurr  bbuuddggeett  ffoorr  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  ssoo  wwee  aarree  

wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall’’ss  OOffffiiccee  ttoo  sscchheedduullee  aannootthheerr  GGaanngg  

SSeemmiinnaarr  iinn  eeaarrllyy  AAuugguusstt..    OOnnccee  wwee  ccoonnffiirrmm  tthhee  ddaattee  ffoorr  tthhee  GGaanngg  ttrraaiinniinngg,,  

wwee  wwiillll  aannnnoouunnccee  tthhee  ddaattee  ffoorr  tthhee  SSAAFFVVIICC  ttrraaiinniinngg..  

  

  WWee  hheelldd  oouurr  ffiirrsstt  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  99tthh  AAnnnnuuaall  WWoommeenn  

iinn  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  ((WWIICCJJ))  ccoonnffeerreennccee..    WWee  ppllaann  ttoo  hhoolldd  tthhee  ccoonnffeerreennccee  

ffoorr  oonnllyy  ttwwoo  ddaayyss,,  OOccttoobbeerr  88  &&  99..    WWee  wwiillll  ssiimmpplliiffyy  tthhee  ffoorrmmaatt  aanndd  ttrryy  ttoo  

hhoolldd  ddoowwnn  tthhee  ccoosstt..  

  

TToonnii  aaddddeedd  aa  tthhaannkk  yyoouu  ttoo  AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  ((AAPPDD)),,  RRaannddaallll  CCoouunnttyy  

SShheerriiffff’’ss  OOffffiiccee  ((RRCCSSOO))  aanndd  PPRRPPCC  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  hheellpp  wwiitthh  tthhee  ““EEmmoottiioonnaall  

SSuurrvviivvaall””  TTrraaiinniinngg..    AAPPDD  ppaaiidd  $$22000000,,  RRCCSSOO  ppaaiidd  $$550000,,  aanndd  PPRRPPCC  ppaaiidd  $$22550000  ssoo  

wwee  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ooffffeerr  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ffrreeee  ffoorr  aallll  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  tthheeiirr  

ssppoouusseess..  

  

TToonnii  iiss  bbuussyy  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  sscchheedduullee  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr..    WWee  wwaanntt  

ttoo  hhoolldd  1155  ccoonnffeerreenncceess  bbuutt  ccaann  oonnllyy  aaffffoorrdd  ttoo  hhoolldd  88..    WWee  ppllaann  ttoo  ssttaarrtt  aaddvveerrttiissiinngg  

oouurr  ccoonnffeerreenncceess  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  aallll  bbrroocchhuurreess  wwee  sseenndd  oouutt..  

  

SSoonnddrraa  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ““IInnttooxxiillyyzzeerr””  sscchhooooll  hheelldd  MMaayy  1111--1155..    TThhee  ccllaassss  wwaass  aa  

ggrreeaatt  ssuucccceessss  wwiitthh  2200  eennrroolllleedd..    KKrriissttiiee  SSwweeaarriinnggeenn  bbrroouugghhtt  aallll  ooff  tthhee  IInnttooxxiillyyzzeerr  

eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  MMiiddllaanndd  CCoolllleeggee  aanndd  wwee  sseett  tthhee  iitteemmss  uupp  iinn  rroooomm  ##111122..    WWee  ppaaiidd  

KKrriissttiiee  $$22550000  aanndd  tthhaatt  iinncclluuddeedd  hheerr  ttrraavveell  eexxppeennsseess..    SShhee  ddiidd  aa  ggrreeaatt  jjoobb  aanndd  

rreecceeiivveedd  ggoooodd  eevvaalluuaattiioonnss..    TTwwoo  oorr  tthhrreeee  ssttuuddeennttss  ddiidd  nnoott  ppaassss  tthhee  ffiinnaall  tteesstt,,  bbuutt  



tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  aannootthheerr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ttaakkee  aanndd  ppaassss  tthhee  tteesstt..    SSoonnddrraa  aasskkeedd  iiff  

aannyyoonnee  hhaadd  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  tthheeiirr  ooffffiicceerrss..    SSeevveerraall  mmeemmbbeerrss  mmeennttiioonneedd  hhooww  mmuucchh  

tthheeyy  aapppprreecciiaattee  tthhee  ttrraaiinniinngg  bbeeiinngg  hheelldd  iinn  AAmmaarriilllloo  aass  iitt  ssaavveess  tthheeiirr  aaggeennccyy  qquuiittee  aa  

bbiitt  ooff  mmoonneeyy..  

  

WWee  hhooppee  ttoo  hhaavvee  tthhee  sseeccoonndd  IInnttooxxiillyyzzeerr  sscchhooooll  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  ooff  

NNoovveemmbbeerr..    WWee  mmiigghhtt  hhaavvee  ttoo  mmoovvee  iitt  ttoo  llaatteerr  iinn  NNoovveemmbbeerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  

uussee  rroooomm  ##111122  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  ffaacciilliittyy  ttoo  hhoolldd  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ttrraaiinniinngg..    YYoouu  ccaann  

ssiiggnn  uupp  ffoorr  tthhee  NNoovveemmbbeerr  sscchhooooll  tthhrroouugghh  KKrriissttiiee  oorr  SSoonnddrraa..      

  

DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  hhooww  mmaannyy  sslloottss  ffoorr  kkeeyyss  wwoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee..    IInn  

SSeepptteemmbbeerr  aanndd  OOccttoobbeerr  wwhheenn  tthheeyy  ddoo  tthhee  rree--cceerrttiiffiiccaattiioonnss  tthheerree  mmaayy  bbee  ooffffiicceerrss  

wwhhoo  ddoo  nnoott  rree--cceerrttiiffyy  aanndd  sslloottss  wwiillll  ooppeenn  uupp..    JJiimm  WWiilllliiaammss  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  

ccoonnttrroollss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyyss  aawwaarrddeedd  ttoo  eeaacchh  aaggeennccyy..  

  

““SScciieennttiiffiicc  AAcccciiddeenntt  IInnvveessttiiggaattiioonn””  ccllaassss  ffoorr  JJuullyy  hhaass  bbeeeenn  ccaanncceelllleedd  ssiinnccee  wwee  hhaadd  

oonnllyy  oonnee  eennrroollllmmeenntt..      

  

  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  

TThhee  ssuummmmeerr  ccllaassss  sscchheedduulleess  hhaavvee  jjuusstt  ccoommee  oouutt..      

  

  

AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  
  

TToonnii  aatttteennddeedd  ggrraadduuaattiioonn  llaasstt  FFrriiddaayy  nniigghhtt  iinn  ppllaaccee  ooff  SSaarraahh  UUsseellddiinngg  wwhhoo  iiss  oonn  

mmaatteerrnniittyy  lleeaavvee..    WWee  hhaadd  1188  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  ((CCRRIIJJ..AASS))  mmaajjoorrss,,  44  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  

LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  ((CCJJLLEE..AAAASS))  mmaajjoorrss,,  aanndd  44  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  ((FFOORRSS..AASS))  mmaajjoorrss  

ggrraadduuaattee..      

  

TToonnii  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  ““wwoorrkkiinngg””  ssuubbccoommmmiitttteeee  ffrroomm  tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  AAddvviissoorryy  

CCoommmmiitttteeee;;  mmeemmbbeerrss  iinncclluuddee  JJiimm  BBuurrggeessss,,  SSttaann  RRiicckkwwaarrttzz,,  SSeellddeenn  HHaallee,,  aanndd  

BBoobbbbiiee  LLeeddbbeetttteerr..        CCuurrrreennttllyy  wwee  aarree  ccrreeaattiinngg  aa  CCrriimmee  SScceennee  SSeerriieess  oorr  CCeerrttiiffiiccaattee  

pprrooggrraamm  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  ooff  ccoouurrsseess  ssttuuddeennttss  ccaann  ttaakkee  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  aass  aa  cceerrttiiffiiccaattee  

pprrooggrraamm  wwiitthh  ccoouurrsseess  pprreesseenntteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..    WWee  aarree  ssttrriivviinngg  ttoo  pprroovviiddee  

tthhee  mmoorree  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  CCoouurrttrroooomm  TTeessttiimmoonnyy,,  FFiinnggeerrpprriinnttiinngg,,  CCrriimmee  

SScceennee  SSeeaarrcchheess,,  PPhhoottooggrraapphhyy,,  BBlloooodd  SSppaatttteerr,,  FFiirreeaarrmm  BBaalllliissttiiccss,,  aanndd  CCyybbeerrssppaaccee  

ccoommppuutteerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    TToonnii  wwiillll  ee--mmaaiill  eevveerryyoonnee  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  wweeeekkss  wwiitthh  

tthhee  CCrriimmee  SScceennee  SSeerriieess  pprroojjeecctt  ffoorrmmaatt..    PPlleeaassee  pprroovviiddee  ffeeeeddbbaacckk  aass  yyoouurr  eexxppeerrttiissee  

wwiillll  hheellpp  uuss..    

  

  

CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  

MMiisscceellllaanneeoouuss::  

  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  

  

  TToonnii  hhaass  rreeqquueesstteedd  $$1122,,000000  ffrroomm  tthhee  CCoolllleeggee  ttoo  ppuurrcchhaassee  nneeww  ccaarrss  aanndd  

wwiillll  ggiivvee  aann  uuppddaattee  aabboouutt  tthhiiss  dduurriinngg  tthhee  AAuugguusstt  mmeeeettiinngg..  

  

  JJoohhnn  KKiieehhll  ssppookkee  aa  ffeeww  mmoommeennttss  rreeggaarrddiinngg  ppllaannss  ffoorr  ttrraaiinniinngg  ffuunnddss..    HHee  

wweenntt  oovveerr  tthhee  nneeeedd  ffoorr  rreeffrreesshheerr  AAFFIISS  ttrraaiinniinngg  aass  iitt  ttaakkeess  ssppeecciiaall  sskkiillllss  ttoo  

uussee  tthhee  AAFFIISS  uunniittss..    SSoommee  aaggeenncciieess  aarree  uunnddeerruuttiilliizziinngg  tthheeiirr  eeqquuiippmmeenntt..      

  PPRRPPCC  iiss  wwoorrkkiinngg  ttoo  mmaakkee  cchhaannggeess  ttoo  PPLLEETTSS  wwhheerree  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

mmaakkee  yyoouurr  oowwnn  cchhaannggeess  aanndd  ccaanncceellllaattiioonnss..    AA  lliinnkk  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  

PPLLEETTSS  hhoommee  ppaaggee  ttoo  ccoonnnneecctt  yyoouu  ttoo  aa  jjoobb  ppoossttiinngg  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd..  



  JJoohhnn  aallssoo  mmeennttiioonneedd  HHBB22550077  wwhhiicchh  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  tthhee  sseennaattee  ffiinnaannccee  

ccoommmmiitttteeee..    IIff  tthhee  bbiillll  iiss  ppaasssseedd  iitt  wwiillll  ccrreeaattee  ffuunnddiinngg  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ffoorr  

iinntteerrooppeerraabbllee  ssttaatteewwiiddee  eemmeerrggeennccyy  rraaddiioo  iinnffrraassttrruuccttuurree..      IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  

ssuuppppoorrtt  tthhiiss  bbiillll,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss  aatt  551122--446633--00337700..  

  TThhee  RReeccoovveerryy  AAcctt  PPrrooggrraamm  wwaass  ddiissccuusssseedd..    JJoohhnn  wwaannttss  ttoo  uussee  tthhee  ffuunnddiinngg  

ttoo  ccrreeaattee  aa  mmoobbiillee  ddaattaa  hhuubb  wwiitthhiinn  tthhee  cciittyy  ooff  AAmmaarriilllloo..      

  PPRRPPCC  hhaass  ppuutt  iinn  ffoorr  aa  55%%  iinnccrreeaassee  iinn  ffuunnddss  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr..  

  

  DDaavviidd  WWaaggnneerr  wwiillll  hhaavvee  aa  CCuullttuurraall  DDiivveerrssiittyy  ((##33993399))  ccllaassss  iinn  HHeerreeffoorrdd  

ttoommoorrrrooww  wwiitthh  KKiirrsstteenn  WWiilllliiaammss  tteeaacchhiinngg..  

  

  MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  aasskkeedd  wwhhaatt  ttrraaiinniinngg  wwaass  uusseedd  ttoo  hheellpp  pprreevveenntt  ttrraaffffiicc  ssttoopp  

ddeeaatthhss..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  ttrraaiinniinngg  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  PPaattrrooll  PPrroocceedduurreess  dduurriinngg  

tthhee  AAccaaddeemmyy  aanndd  rreeiinnffoorrcceedd  dduurriinngg  FFTTOO  ((FFiieelldd  TTrraaiinniinngg  OOffffiicceerr))..    SSaaffeettyy  

pprroocceedduurreess  aarree  ssttrreesssseedd  aass  ooffffiicceerrss  aarree  rreemmiinnddeedd  nnoott  ttoo  bbeeccoommee  

ccoommppllaacceenntt  aanndd  ttoo  aallwwaayyss  wweeaarr  tthheeiirr  TTAACC  vveesstt..    OOffffiicceerr  ssaaffeettyy  iiss  aallwwaayyss  aatt  

tthhee  ffoorreeffrroonntt  ooff  oouurr  ttrraaiinniinngg..  

    

  DDaavviidd  JJoohhnnssoonn  mmeennttiioonneedd  tthhee  ““NNRRAA  PPaattrrooll  RRiiffllee  IInnssttrruuccttoorr  SScchhooooll””  

sscchheedduulleedd  aatt  PPootttteerr  CCoouunnttyy  RRaannggee  oonn  JJuullyy  1133--1177;;  tthheeyy  nneeeedd  sseevveenn  ((77))  mmoorree  

ppeeooppllee..    PPCCSSOO  iiss  aallssoo  hhaavviinngg  aa  CCuullttuurraall  DDiivveerrssiittyy  ((##33993399))  aanndd  aa  CCrriissiiss  

IInntteerrvveennttiioonn  TTrraaiinniinngg  ((CCIITT))..  

  

    DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  SSppeecciiaall  IInnvveessttiiggaattiivvee  TTooppiiccss  

((##33223322))  aanndd  CCuullttuurraall  DDiivveerrssiittyy  ((##33993399))  wwoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  mmaannddaatteedd  

ccoouurrsseess..    TThheesseess  ttwwoo  ccoouurrsseess  mmiigghhtt  bbee  ppuutt  uunnddeerr  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  

rreeqquuiirreemmeenntt..    IItt  wwaass  mmeennttiioonneedd  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  mmaannddaatteess  mmiigghhtt  bbee  

AArrrreesstt,,  SSeeaarrcchh  &&  SSeeiizzuurree  aanndd  LLeeggaall  UUppddaatteess  ffoorr  tthhee  nneexxtt  44--yyeeaarr  ccyyccllee..    

MMaayybbee  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ddeecciissiioonn  oonn  tthhiiss  aatt  tthhee  TTCCLLEEOOSSEE  mmeeeettiinngg  iinn  JJuunnee..  

  

  SSeeaann  HHaarrddmmaann  rreemmiinnddeedd  eevveerryyoonnee  ttoo  kkeeeepp  uussiinngg  tthhee  PPLLEETTSS..oorrgg  wweebb  ssiittee..    

IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  lloogg  iinn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  SSeeaann..  

  

  TThhee  AAPPDD  AAccaaddeemmyy  iiss  ddooiinngg  tthheeiirr  rreevviieeww  tthhiiss  wweeeekk  aanndd  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

TTCCLLEEOOSSEE  eexxaamm  nneexxtt  WWeeddnneessddaayy..    

  

  TToonnii  wwiillll  aatttteenndd  TTwwiitttteerr  ttrraaiinniinngg  oonn  JJuunnee  44  aanndd  wwiillll  rreeppoorrtt  bbaacckk  oonn  

aaddvveerrttiissiinngg  ppoossssiibbiilliittiieess  oonn  TTwwiitttteerr  aanndd//oorr  FFaacceebbooookk..      

  

  CChheerriiee  CClliiffttoonn  rreeppoorrtteedd  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee’’ss  eennrroollllmmeenntt  wwaass  uupp  1122%%  ffoorr  

SSuummmmeerr  aanndd  1166%%  ffoorr  FFaallll..    EEnnrroollllmmeenntt  aallwwaayyss  iinnccrreeaasseess  wwhheenn  tthhee  

eeccoonnoommyy  iiss  bbaadd..      

  

MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  33::0000  pp..mm..  

  

  

CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  

SSIIGGNNAATTUURREE::  

  

DDAATTEE::    0088//1122//0099  
  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    1111//1188//0099  

  


