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Bet, kuras patīk lapaiPatīk 42 tūkst. vinvēkiemSteve ir dzimis Ņūorleānā un uzaudzis Metany, LA. Pēc apmeklējot Brother Martin High School ... Patīk 43 tūkst. ylvēkiemBe pārsteigts, cik vidējais es esmu! Mamma strādā. LOVE lasīt jūsu komentārus. Mans FB ziņojuma lodziņš... Patīk 7 tūkst. Kolorādo valsts laboratorija bija pirmā valstī, lai ātri noteiktu
variantu, izmantojot sarežģītu analīzi testa paraugus, tā teica. Biden teica, ka būtu nepieciešams gadi, nevis mēneši, lai vakcinētu Amerikāņu cilvēki ar pašreizējo likmi. Jurists (Baton Rouge, LA)Ļoti 182 tūkst. Tas ir dienas laikraksts ar izdevumiem Baton Rouge, Lafayette un New Orleans, La.Patīk 241 tūkst. ylvēkiemWBRZ Channel 2 Jaunumi -
Izmeklēšanas nodaļas mājvietaPatīk 318 tūkst. ylvēkiemWVUE FOX 8 ir vietējais pirmais. Sekojiet mums un sekojiet mums jaunākās ziņas, laika ziņas, sporta un izklaides. Skatīt vairākPatīk 231 tūkst. bilvēkiemKALB-TV ir jūsu vietējā stacija, kas atrodas Aleksandrijā, piedāvājot NBC, CBS un CW programmēšanu. Patīk 54 tūkst. ylvēkiemComplete laika
informācija visu diennakti no komandas ar augstāko pieredzi un visvairāk ... Patīk 231 tūkst. ylvēkiemKLFY Jaunumi 10Patīk 8,8 milj. cilvēkiemSaziņas svarīgākie laika stāsti par dienu un ekspertu informācija no visuzticamākajiem laika apstākļu avotiem. Patīk 27 tūkst. abilvēkiemGet brīdinājumi brīdī, kad tie ir izdoti, lai jūs un jūsu mīļajiem var rīkoties ātri
priekšā ... Patīk 42 tūkst. vinvēkiemSteve ir dzimis Ņūorleānā un uzaudzis Metany, LA. Pēc apmeklējot Brother Martin High School ... Patīk 76 tūkst. ylvēkiemHey! Es esmu Emmy &amp; Murrow Award-winning izmeklēšanas reportieris, kurš vienkārši mīl savu darbu! Ja jums ir ... Patīk 385 tūkst. cialvēkiem Oficiālās Facebook lapas LSU Baseball.Patīk 1.3
milj. câldēkiemLSu futbola Oficiālais Facebook. Biļetes: LSUtix.net (800) 960-TKTSPatīk 89 tūkst. câldēkiemMēs esam Batonrūžas lepni! Izgatavots ar WGMB FOX 44 un WVLA NBC 33Patīk 768 tūkst. cialvēkiemLet oficiālajā Facebook lapā Louisiana State University. Kopš 1860, LSU ir kalpojusi cilvēkiem ... Bērnu tēvs, kurš pagājušajā nedēļā tika nošauts
Batonrūžas mājās, teica, ka ļaunums ieradās viņa dēla mājā ceturtdienas vakarā. Vince Hutchinson Jr ir New Roads policijas darbinieks, kurš tikko bija beidzis savu maiņu un bija pavadīt laiku kopā ar savu dēlu ceturtdien. Azariah Christien Thomas, divu gadu laikā, tika atvesti atpakaļ uz savas mātes mājās, saskaņā ar Hutchinson. Divu stundu laikā, viņš
nomira pēc tam, kad policija teica cilvēks apsmidzina lodes uz māju hitting Thomas. Viņš tiešām bija eņģelis pie šīs zemes, Hutchinson teica. Christien mīlēja daudzi un parādīja mīlestību daudziem. Hutchinson atcerējās savu dēlu kā jautru mīlošs bērns, kurš bija uzlabotas par savu vecumu. Precocious bērns patika palikt kopā ar ģimeni, un momentus tika
uzņemti mājas attēlos, kas ierakstīti mobilajos tālruņos. Tikai ļoti gudrs, viņš bija eņģelis mūsu vidū, Hutchinson teica. Es pat nezināju. Viņš vienmēr bija laimīgs un nekad neaizmirsa Hutchinson atgādināja saņem aicinājumu doties uz slimnīcu ceturtdien naktī. Viņa dēls tika nošauts pēc tam, kad iekšpusē mājā, ka policija teica Kendrick Myles atklāja uguni.
Mans dēls bija mājā, Hutchinson teica. Viņš bija mājā, kad viņš tika nošauts. Tā nebija šaušana. Myles iznāca un atklāja uguni. Hutchinson teica, ka viņš nezināja Myles, bet viņš zināja, ka viņa dēla mātes mājā cilvēki. Tas ir tikai ļaunums, Hutchinson teica. Nekas cits teikt, slikti. Kendrick Myles pašlaik notiek bondless East Baton Rouge pagasta cietumā.
Viņa iespējamo valdīšanas terora kalibrē četras dažādās vietās ceturtdien naktī un noveda pie šādiem: 2 gadus vecs nogalināti, divi pieaugušie shot, citu bērnu nolaupīti un standoff ar policiju. Hutchinson ģimene teica konts tika izveidots, lai palīdzētu samaksāt par bērēm un medicīnas izdevumus. Viņi teica, ka viņi ir piesieti medicīnas darbiniekiem
Dievmātes Bērnu slimnīcas viņu glābšanas centienus, lai palīdzētu Azariah. Visas naudas paliekas tiks ziedotas slimnīcai, saskaņā ar Hutchinsons. Ziedojumi var veikt: Azariah Christien Thomas Benefit Fundb1 BANK Apbedīšanas pakalpojumi Azariah notiks sestdien, October 24, pie Davis Apbedīšanas Home Hall Baton Rouge 1 lpp.m. Pakalpojumi tiks
straumēta livestream šeit. Vizīte būs bēru mājās piektdien, October 23 no 4 p.m līdz 6 p.m, un sestdien, October 24 no 12 p.m BATON ROUGE, LA - Katrs vecāks, tēvs un sliktākais murgs policijas virsnieks: pilsētas policijas virsnieks ir sērojot zaudējumu viņa divu gadu veco dēlu pēc šāvēja apsmidzina lodes uz māju, kur viņa dēls dzīvo. Vince Hutchison, Jr
ir policists New Roads, LA, pilsēta uz ziemeļiem un rietumiem no Baton Rouge. Vince bija beidzis maiņu un pēc tam devās pavadīt laiku kopā ar savu dēlu. Viņš tikko bija aizvedis viņu atpakaļ uz zēna mātes māju, kad notika kaut kas neiedomājams. Azariah Christien Thomas, tikai divus gadus vecs, skāra lodes karsētie pie mājas. Par godu Azariah Christien
Thomas, dēls Officer Vince Hutchinson, labums notiks ceturtdien, October 22, 11a.m. pie 2 p.m - WAFB (@WAFB) Oktobris 21, 2020 Runājot par šāvēja, Hutchison paskaidroja: Viņš tiešām bija eņģelis no šīs zemes. Christien mīlēja daudzi un parādīja mīlestību daudziem. Hutchison turpināja paskaidrot, ka tas nebija drive-by šaušanā, un ka šāvēja ir
zināms. Šāvēja ir identificēts kā Kendrick Myles no Baton Rouge. Hutchison teica cilvēks izkāpa no transportlīdzekļa un karsētie taisni mājās, kur viņa dēls bija. Batonrūžas policijas priekšnieks Mērfijs Pāvils teica, ka Myles gāja pa mājas durvīm pirms šaušanas uzsākšanas. Skaidrs iemesls vēl nav atklāts, ne informāciju par to, vai šāvēja bija jebkāda veida
attiecības ar zēna māti. Šī bērna nogalināšana kulminācija bija vardarbīgā vakarā Myles, kad tika ziņots par vismaz četriem incidentiem. Pirmais incidents notika Rouge, kur Myles nošāva ģimenes locekli. Šīs personas traumas nebija dzīvībai bīstamas. Myles tad nolaupīja deviņus gadus vecs, ģimenes loceklis, no mājas East Baton Rouge Pagastā. Tas ir,
kad Myles karsētie šāvienu pie mājas Upland Avenue, kur Christien Thomas bija. Šis policists teica, ka viņš pēdējo reizi redzēja savu 2 gadus veco dēlu, tikai dažas stundas pirms bērns tika nogalināts sarkanā steks šaušana pagājušajā nedēļā: Vārdi nevar izskaidrot mīlestību man ir par manu dēlu. pic.twitter.com/hh9bOQCFJg - WBRZ News (@WBRZ)
Oktobris 20, 2020 Pēdējais incidents notika Baton Rouge, kur Myles shot citu ģimenes locekli. Myles atbrīvo deviņus gadus vecs un tika nozvejotas pēc konfrontācijas ar policiju. Myles ir apsūdzēts pirmās pakāpes kriminālnoziegums, seši skaits mēģinājums pirmās pakāpes slepkavību, mēģināja otrās pakāpes slepkavību, trīs skaitu nelikumīgu izmantošanu
šaujamierocis, trīs skaitu lielgabals valdījumā ar notiesāto kriminālnoziegums, pārkāpt, un ir bēglis no Baton Rouge Fire departaments dedzināšana izmeklēšanu, un Šerifa Birojs East Baton Rouge Parish apsūdz viņu nolaupīšanu. Šeit ir vēsture, kuru nevar noraidīt. 2017. gadā, kad Myles tika atbrīvots notiesājams, viņa parole tika atsaukta, jo tika ziņots, ka
viņa ģimenes locekļiem draud šaujamierocis. Kad viņš tika arestēts saistībā ar atsaukšanu, viņš tika atrasts ar nelegālām narkotikām un vismaz vienu šaujamieroci. Viņa apsūdzība ietvēra maksu par kokaīna turēšanu ar nolūku izplatīt, glabāšanu ar marihuānu un šaujamieroča glabāšanu, ko veic likumpārkāpējs. Myles advokāts iesniedza lūgumu noraidīt
apsūdzības, bet tika noraidīts pēdējā tiesas sēdē 2018. gada augustā. Nav skaidrs, cik daudz, ja tādi ir, Time Myles kalpoja par šiem spriedumiem, kopā ar viņa probācijas pārkāpumu. Tomēr ir skaidrs, ka viņš bija brīvs un staigāja pa šo pagājušo nedēļu, kad viņš izpildīja savus solījumus un draudus kaitēt ģimenes locekļiem. Jūs varētu viegli aicināt ieroču
kontroli vai tiesībaizsardzības iejaukšanās dzīvē šo šāvēja. Fakts ir tāds, ka cilvēkam bija bijusi narkotiku tirdzniecība un vardarbīgs uzliesmojums no savas ģimenes, bet viņam bija atļauts brīvi staigāt. New Roads policijas virsnieks zaudējis savu dēlu vardarbīgu shootout Baton Rouge pagājušajā nedēļā. Viņš man šodien teica, ka viņa dēls ir eņģelis.
@WBRZ - Chris Nakamoto WBRZ (@ChrisNakamoto) Oktobris 19, 2020 Mēs varam jēra tiesu sistēmu, nevis darīt vairāk, bet tā ir ģimene un sabiedrība, kas ir zaudējuši soli šeit. Atļaujot personu ar pierādītu rezultātu saistībā ar ģimeni vai kopienu, jūs pieņemat no viņiem izrietošu darbību un darba sekas. Pastāv heartbreaking, ka var izlasīt no tā: mūsu
policisti riskē ar savu dzīvību katru dienu, spiežot sevi situācijās, kas ir bīstamas un neprognozējamas, un lielākā daļa virsnieku domā, ka padarot to mājās beigās maiņa ir briesmu galā. Šis scenārijs pierāda, ka bailes un bažas var viegli saasināt neapdomīgas un nelikumīgas ģimenes mēteļu vai paziņa darbības. Šis virsnieks, kas viņas mājās droši no viņa
maiņās un pavadīja kvalitatīvu laiku kopā ar savu dēlu, tikai zaudēt viņu split otrais caur kaut ko virsnieks nevarēja kontrolēt. Vai vēlaties pievienoties mūsu privātajai ģimenei ar pirmajiem glābējiem un atbalstītājiem? Iegūstiet bezprecedenta piekļuvi dažiem no spēcīgākajiem stāstiem, ko plašsaziņas līdzekļi atsakās jums parādīt. Ieņēmumi tiek reinvestēti,
kam aktīvi, pensionēti un ievainoti darbinieki, viņu ģimenes un atbalstītāji pastāstīt vairāk par šiem stāstiem. Noklikšķiniet, lai to pārbaudītu out. Augusts 21, 2020 Tas bija deviņi naktī, mani bērni, kur mēs strīdējāmies ar automašīnu, mēs visi bijām izsalkuši un izsmelti, un mana zēna strīds bija bezgalīgs. Tas bija RAI! Redzi, es braucu mājās no futbola
prakses, un pagājušajā gadā šī uzvedība būtu mani raudājuši, bet 2020. gads ir atšķirīgs. Es noskatījos manu zēni uz lauka, un es paskatījos uz viņu kolēģiem, un es redzēju kaut ko es nebiju redzējis ilgu laiku ... ... Prieks. Bija pasmaida, smiekli, un jūs varētu redzēt sajūtu atvieglojums, jo tie sanāca kopā kā komanda, veco kolēģu atjaunot saikni un jaunu
teammates tiek ieviesti. Viņi devās uz darbu, gatavojoties futbola sezonai, kas visiem bija nepieciešama. Tas nebija ilgi pirms prieka es jutos redzēt laimi no šiem bērniem tika saspiests un aizstāts ar nenoteiktību un vilšanos. Diskusija ātri kļuva pesimistisks par likteni šajā sezonā. Treneri runāt par CIAC, un to gaidāmo tikšanos ar Sabiedrības veselības
departaments. Milzīgs sajūta bija tā, ka šī sezona beigsies, kad sanāksme notika. Pārāk pazīstams sajūta vilšanās ir pieaudzis atpakaļ mani. Redzi, es zinu, ka vairāk nekā jebkas cits, maniem zēniem ir nepieciešams šajā sezonā, un viņiem ir nepieciešams, lai dotos atpakaļ uz skolu. Es to zinu, jo es kopā ar savu sievu esmu eksperts par saviem bērniem.
Mēs esam vieni no šiem diviem zēniem. Tāpat kā tiem no jums, cerams, lasot šo es esmu eksperts par jums. Kaitējums bērniem, riska grupām, un vecāka gadagājuma cilvēkiem ir pārāk augstas izmaksas. Bērnu sporta tiek pārtraukta, mūzikas nodarbības, jauniešu programmas pēc skolas. Vecākie klubi nesatiekas. Sagraut iekšām no šīm paaudzēm. -
Sundance Construction (@SundanceConstr1) 18 Augusts 2020 Es saprotu kaislība, ka visi vecāki ir šķietami bezgalīgas debates par CLIVED. Šī aizraušanās nāk no mūsu mīlestības pret mūsu bērniem. Tas nāk no tā, ka mēs kā vecāki zinām, tieši to, kas mūsu bērniem ir nepieciešams. Tā kā mūsu bērni ir dzimuši, mēs esam bijuši spiesti nosvērt riskus pret
atlīdzību par katru darbību, ko mūsu bērni jebkad ir darījuši. Es darīju visu ar rokasgrāmatu. Mēs esam pieļāvuši kļūdas un mācījāmies no tiem, bet mums vienmēr ir mūsu bērniem mūsu prāta priekšgalā. Mūsu izvēle ir atšķirīga, jo mēs visi esam atšķirīgi, mūsu bērni visi ir atšķirīgi. Tiem ir atšķirīgas, atšķirīgas vajadzības dažādiem šķēršļiem. Tas padara šo
pasauli tik lielu, daudzveidību. Šie lēmumi ir ne tikai, pamatojoties uz vieglatlētikā, jūs varat aizstāt futbolu ar joslu, šaha klubs, debates klubs, vai kāda cita lieta ir tā, ka jūsu bērnam ir aizraušanās. Jaunās pilnvaras, ko uzliek @GovPritzker &amp; @IDPH nav jēgas, nodrošināt atvēršanu skolu, un nepadoties prasības CDC &amp; pediatricians visā valstī, kas
saka, ka bērniem ir atgriezties skolā. Tas ir briesmīgi. #REOPENSCHOOLS #twill - Milton Township Republikāņu Centrālā komiteja (@TheMTRCC) Augusts 14, 2020 man bija teikt, mēs redzēsim jūs vēlāk uz vairākiem mūsu kolēģiem šogad. Viņu vecāki nosvēra risku pret atlīdzību, un risks piedalīties komandā šogad bija lielāks nekā atlīdzība. Tas bija
izglītots lēmums, pamatojoties uz to unikālo situāciju. Mēs visi cienām viņu lēmumu, un mēs tos palaidsim garām. Mēs viņus atgūsim laikā, kad atlīdzība kļūst lielāka par risku. Līdz brīdim, kad sākās šī COVID pasaule, mēs kā vecāki nolēmām, kādus riskus mēs esam gatavi pieņemt mūsu bērniem. Mēs kā mūsu bērnu eksperti esam pieņēmusi šos lēmumus
un nepārtraukti atkārtoti novērtēja mūsu komforta līmeni katrā aktivitātē, ko ir uzņēmušies mūsu bērni. Tagad es jūtu vilšanos par šiem lēmumiem, kas pieņemti par mani. Es uzskatu, ka mums kā vecākiem ir jāsniedz fakti un informācija, un mūsu uzdevums ir darīt to, ko esam izdarījuši kopš mūsu bērnu piedzimšanas. Tad viņam ir jāatgriežas nedroši. Man
žēl būt taisnam vai sīkstam. Taču kaitējums, ko vairākus gadus būs neregulāra izglītība bērniem, jo īpaši neaizsargātiem bērniem iedzīvotāju vidū, ir nekaļķojams. - R James King (@RJamesKing1) Augusts 19, 2020 Kā uzņēmums, mēs esam overwhelmed ar datiem un prognozēm un skaitļiem par šo vīrusu. Mēs kā indivīdi to interpretē paši savā veidā,
pamatojoties uz mūsu dzīves pieredzi un pašreizējo situāciju. Vīruss ir reāls, un tas ir biedējošu. Mana ģimene dzīvoja cieši un personīgi ar viņu. Mana sieva ir medmāsa, kurai ir uzdots rūpējas par COVID pozitīvu pacietību. Pirmajās nedēļās bija biedējošu un smags. Viņš baidījās viņu atvest mājās. Viņa cīnījās ar risku darīt savu darbu un palīdzēt tiem, kam
nepieciešama ar viņas ģimenes veselību. Viņš veica visus piesardzības pasākumus, un mēs iemācījāmies dzīvot ar to. Ne visi cilvēki izdarīja to pašu izvēli, un tas ir labi. Dažiem, kuriem ir veselības stāvokli, kas padara vīrusa risku daudz lielāks nekā atlīdzība, viņi ir atraduši citu veidu. Tiem vecākiem, kuri uzskata, ka viņu bērna kaislības atalgojums atsver
pašreizējos vīrusa riskus, mums ir jāpieprasa tiesības pieņemt šo lēmumu. Tiem vecākiem, kuri jūtas citādi, es esmu ar jums. Mēs esam bijuši ar daudzām sarežģītām situācijām ar saviem bērniem, mēs esam visas šīs lietas bez kāds iejaucoties un dara to mums. Mēs esam mūsu bērnu eksperti, un mums ir nepieciešams, lai kontrolētu savu dzīvi vēlreiz. —
Jūs vēlaties pārliecināties, ka jums nav stāsts no De Tiesībaizsardzības Šodien? Ar tik daudz sīkumi notiek pasaulē sociālo mediju, tas ir viegli lietas, lai pazaudētu. Pārliecinieties, ka jūs noklikšķiniet uz šādiem, un pēc tam noklikšķiniet redzēt vispirms, lai jūs nepalaid garām neko! (Skatīt attēlu zemāk.) Paldies, ka esat daļa no LET ģimenes! Ģimenes!
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