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Nıh Ts’udzë Sekuı̨́ chú Įłah Dënë Ëts’ëdı̨́ chú Jordan’s Prıncıple ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı 
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IŁAGHË ɁĄSË DËNË BËBA T’ĄT’I NËYATI ËDLĄT’I HATS’ËDIɁA?….…….…………..………2 
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T’ATHË BONIDHI BËGHĄ 

 
    Nëyatı Nëdhë Canada k’ëyahë hots’ı  hą hënı ëdırı honı bası. 

 
Nëyatı basë t’ahı dënë ha dayëłtı ëyı chú Canada $20 bıllıon hąsnı  senųt’a bası ĮłaghëɁąsë dënë   

bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëdırı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı chú ı łah dënë bëba. Ërıtł’ıs senële há 

nëba hoɁą hadé tsąba nëts’ëdı huto hasë  ëdırı senųt’ą bëgharı.  

  

Ëdırı honı nëyatı bası chú senųt’ą hëł bëghą hodısë . Ëłu honı hųlı  tsątsanë bënı hųlı  k’ë. Ëyı hëł 

nëdzı nıɁą dé t’ahı honı bërëdısı tsątsanë bënı hųłı  k’ë nıłı  nëba hoɁą. 

 

Ëdırı honı nëba nıt’ą ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası nëdı  horılı  dé. TsąbaɁa nëts’ëdı 

horılı̨lë dé nëdı̨ haghųlé ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı hots’ı̨. 

 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëlų nëł horılı̨ dé, nëts’ëdı hadé senųt’ą ts’ı̨ asıë nëłts’ılë 

dëkolú asǫt’ılësę̈.  

 

Ëłų ëdırı honı bënırı nı horılı  dé, t’ahı bëts’ën nayë łtı ha dëtł’ıs k’ëyaghë́ ts’ën. Ëyır nągha hadé 

nëts’ën nayetı ha nızı nuɁał ëłąta nël holnı ha t’ąt’ı ghą orı lkırsı nëł kodı há.

https://www.fnchildcompensation.ca/
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IŁAGHË ɁĄSË DËNË BËBA 

T’ĄT’I NËYATI ËDLĄT’IɁA? 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, ı łaghë dënë tthënë huto, łą huto ëyı hats’ëdısë . 

 
IŁAGHË ɁĄSË DËNË BËBA T’ĄT’I NËYATI ËDLĄT’I HATS’ËDIɁA? 

 
ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, ëdırı Canadıan k’olde dëłtth’ısı, ëłtth’ılë hanołdeɁa Nıh Ts’udzë 

hots’ı  sëkuı hëtıë bëdoghëdılëɁa, ëyı chú hëtıë daghëna naghı de hılë, ëyı hëł ëłu asıë tth’ı ëłtth’ılë.   

 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, yëka ëdarı tł’ısı 1991 hots’ı  2022 hots’ën Canada ëłtth’ılë 

hanołdé Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı nıh ts’udzë nënë k’ë nadésı, t’ahı bëkoë  hots’ı  nałtsı nısı, 

sëkuı ëłąta bëkoë  bëk’ëdonı nılyanı́. 

 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, yëka ëdarı tł’ısı, 1991 chú 2017, Canada hołtsı lë ëts’ënı há 

(ëts’ënı tthá tth’ı hëł), t’ahı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı asıë dorëlı  nısı ëyı bëk’oją bëts’ëdadı 

hılë. Ëdırı t’at’u sëkuı bası ëłtth’ılë hanodhır nısı, nëyatı gharı dëtł’ısı bëgharı hanodhır hılë, 

Jordan’s Prıncıple hulyı.  

 

Háyë honarë 2022, t’ahı ëła dëłtth’ısı hëtıë nëyąıtı, ëyıɁa $20 bıllıon Canada senonıɁa t’ahı 

ëłtth’ılë hanodıh nısı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası (Senųt’ą). T’ahı dałts’ı hası Senųt’ą 

bası, t’ahı hadaghına nısı ëyı chú ıłah dënë tsąbaɁa bëts’ëdadı há, ëdırı Canada ëłtth’ıłë hanołdé 

nısı, - ëyı hëł tsąba łą bët’a dënë naghëlna hılë kolú t’ąt’u ëya hadalya nısı ëyı tth’ı k’ëdolyą. 

 

ËDLĄGHË BËŁĄ́ ËDIRI IŁAGHË ɁĄSË DËNË BËBA T’ĄT’I NËYATI? 

 
Tah ts’ën (3) tsąbaɁa bëts’ëdı huto Senųt’ą bası: 

 
 

Ëją dëtł’ısı 1 

 

 

 

Ëją dëtł’ısı 2           

Nıh Ts’udzë hots’ı  sëkuı dı lya nısı bëkoë  hots’ı  nıh ts’udzë nënë k’ë nade hú, 

ëyı chú bëk’ëdonı Aprıl 1, 1991 chú March 31, 2022 k’ëyaghë 

 
Nıh Ts’udzë hots’ı  sëkuı dëgharı bëts’ëdadılësı, bëts’ëdı tthá hëł, Aprıl 1, 

1991 chú November 2, 2017 k’ëyaghë.  



Page: 3 
 

 

  

Ëją dëtł’ısı 3         T’ahı bëtıhku chú bëts’ıë chú bąyunë yëdoghëłnı nısı. 

 
   ËJĄ DËTŁ’ISI 1: SËKUI DĮLYAI 

  
Senut’ą K’ëyaghë, Nıh Ts’udzë hots’ı  sëkuı nıh ts’udzë nënë k’ë nadé t’ahı łaghë bëtıhku nıh ts’udzë 

nënë k’ë nadhırsı, ëyı hılë dé Yukon, chú Aprıl 1, 1991 chú March 31, 2022 k’ëyaghë sëkuı k’onı 

nadé nısı tsąbaɁa bëts’ëdı hutosë . Ëłu tsąbaɁa ëts’ëdı bëghą k’ǫlyą horılı  dé Senųt’a k’ëyaghë ëja 

nųłı . 

 

Nëts’ën naghënı hoɁą ëdırı dé: 

 
• Nih Ts’udzë Nënë Hots’ı  dënë nëłı  dé; 

 

• Nih Ts’udzë nënë k’ë naghıdhır dé ëyı huto łaghë nëtıhku nıh ts’udzë nënë k’ë nadhır dé, 

ëyı huto Yukon naghı dhır sëkuı hëłı  hú (Northwest Terrıtorıes bëdı ) 

• Sëkuı k’ëdonıë koë  nıltı  nısı sëkuı hëlı  hú Aprıl 1, 1991 chú March 31, 2022 k’ëyaghë; 

chu` 

 

• T’ahuk’ë naghı dhır Canada naghëłnı nısı. 
 
 

 Bëts’ëdı Bëts’ëdı hılë 

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ sëkuı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı hılë 

  

Nıh Ts’udzë hots’ı̨ sëkuı nıh ts’udzë nënë k’ë 

nadé t’ahı łaghë bëtıhku nıh ts’udzë nënë k’ë 

nadhırsı, ëyı hılë dé Yukon 

Sëkuı nıh ts’udzë nënë k’ë nade hılësı, ëyı hëł 

Northwest Terrıtorıes 

Sëkuı k’ëdonıë koę̈ nıltı̨ nısı Aprıl 1, 1991    

chú March 31, 2022 k’ëyaghë ëdırı hëł: 

• (Sëkuı bëk’ëdonı Koę̈) 

• Bëgharı t’ąt’ı Koę̈ dągha há 

• Bëlot’ınë-Hılë Sëkuı bëk’ëdonı Koę̈ 

Sëkuı k’ëdonıë koë  nıltı  nısı Aprıl 1, 1991 

ts’ën tth’ú:  

• Naghënı hılë -Bëlot’ınë Hılë Koë  

• Naghënı-hılë Hayorı la Koë  
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• Naghanı Bëlot’ınë Koę̈ 

• Hëtıë ghëna ëts’ëdı Koę̈ 

• Hëtıë Naghëlna dóɁązı ëya dąlı̨Ɂá Koę̈ 

• Hanësı 

 

Canada Naghëłnı province naghëłnı 

 

T’ahı sëkuı bëkoë  hots’ı  dı lya nısı 1991 ts’ën tth’ú, nahıë ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, 

“Sixties’ Scoop” senųt’ą ëyı ts’ën bëł hulta, ëdırı ëładunëɁa. 

 

EDLĄTI HATS’ËDIɁA “NIH TS’UDZË NËNË” SËNŲT’Ą BASI SËKUI DĮLYAI? 

 

Senųt’ą bası “Nih Ts’udzë Nënë” hots’ı  Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé t’ąhı: 

 
(i) Indian Act hëł bëzı thëɁąsı; 

(ii) Indian Act hëł bëzı nįt’a há bëba hoɁąsı February 11, 2022 k’ë; 

(iii) Nıh Ts’udzë bëzı ëłtth’ı ërıtł’ıs gharı dëtł’ıs February 11, 2022 k’ë (ı.e., Nıh Ts’udzë 

dënëdzı dërëtł’ıs bëdzı dëtł’ıs) 

NIH TS’UDZË NËNË HOTS’Į DËNË HËSŁĮ̨, KOLÚ ËYIR NASTHIR HILËNĮ SËKOĘ̈ 

HOTS’Į SILCHÚ NISS. ËYIɁA ËŁŲ TSĄBAɁA SËTS’ËDI HOɁĄ HUSĄ? 

Bo ́ nëłt’ú nıtıhku, łaghë nëtıhku huto nıh ts’udzë k’ë nahedhır nısı, sëkuı k’onı koë  nadhır, ëyıɁa 

tsąbaɁa nëts’ëdı hoɁą huto. Kolú, nën chú nëtıhku nıh ts’udzë nënë k’ë nohdé de nëkoë  k’ësı hulta 

hılë, tsąbaɁa nëtsëdı hoɁë lë, Canada naghëłnı hułdu ́  nëkoë  hots’ı  dınëltı nısı, ëyı hëł province chú 

territory ërıtł’ıs k’ë dëtł’ıs bëgharı tth’ı hëł. 

Ëdırı orëlkır seghule nëts’ëdı hoɁą de bëk’oją  ha: 

 
1.Nıh Ts’udzë hots’ı Dënë Nëlı  husą? 

☐ Ɂą  ☐ Įlá 

2.Nih Ts’udzë nënë k’ë naghı dhır husą, ląghë nëtıhku nıh ts’udzë nënë naghı dhır huto, Yukon 
ts ’ën huto? 
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ËJĄ DËTŁ’ISI 1: JORDAN’S PRINCIPLE / TROUT 

 
Senųt’ą Bëghaır, Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı hutł’ëdhë bëts’ëdadı hılësı 1991 chu1 2017 

k’ëyaghë, tsąbaɁa bëts’ëdı huto hasë . Ëdırı sëkuı “Jordan’s Principle” k’ësı hulta, Jordan Rıver 

Anderson bëgharı ëyı bëk’ësorëdlı hëł. (Jordan’s Prıncıple 2007 k’ë bonıdhır dëkolú, ëdırı Aprıl 

1, 1991 Trout hulyı bëhëł) 

 

ËDLĄTI HATS’ËDIɁÁ “JORDAN’S PRINCIPLE”? 

 

“Jordan’s Principle” nëyatı koë  bëgharı hoɁą ërıtł’ıs dëtłıs k’ë, k’olde dënë Nıh Ts’udzë nënë hots’ı  

sëkuı ëłtth’ı bëserëlnı hoɁą t’ąhı Nıh Ts’udzë hots’ı  dënë hılë kuló ëłk’ësı hadaldhën hoɁą t’ąt’ı 

bëts’ëdı hoɁąsı. K’olde dënë sëkuı tthë bëts’ëdı hoɁa, tsąba tthë hılë, bëk’ëch’a yatı tth’ı, ëyı tthë 

hılë.  

Ëdırı Jordan’s Prıncıple, Jordan Rıver Anderson t’ahı hëtıë bëts’ëdı hoɁąnısı, kolu bëts’edı hılëɁa, 

dënë k’oldé ëłk’ëch’a dayałtı ts’ıɁanı t’ahı naghëłnı há bası. Jordan’s Prıncıple sëkuı bëts’ëdı hoɁą 

Jordan bëł t’anodhır ëyı sëkuı hëł konodhı horët’ılë t’ahı Nıh Ts’udzë hots’ 

 

Ëłu tsąbaɁa ëts’ëdı bëghą k’ǫyą hadé Senųt’ą bası, ëją nułı . 

 

Nëts’ëdı hoɁą ëdırı dé: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (N.B. Northwest Territories naghįdhır huto, “Įla” dunı.) 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

 
4. Sëkuı k’onı koë  danëltı  nusą Aprıl 1, 1991 chú March 31, 2022 k’ëyaghë? 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

“Ɂą” dını  dé t’ahı orëlkırı́, tsąbaɁa nëts’ëdı huto hasë . Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhırı bëts’ën yaghułtı ëłu 
bëghą k’ǫlyą horı lı  dé 1-833-852-0755 ts’ën 
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• Nıh Ts’udzë hots’ı  dënë nëlı  dé (nıh ts’udzë nënë k’ë nadhır chú nadhır hılë dëkolë, Yukon 

chú Northwest Terrıtorıes tth’ı nadhır tth’ı asǫt’ılë, nëts’ëdı hoɁą) 

 

• Hëtıë nëts’ëdı horı lı nısı Aprıl 1, 1991 chú November 2, 2017 k’ëyaghë; chú 

 
• Nëts’ëdı ha horı ke, kolú nëts’ëdı hılë, ëyı hëł tthá norı lı  nëts’ëdı há, ëyı hëł nëts’ëdı horı ke 

hılë, nëts’ëdı bëtorëɁą, ëdırıɁa: 

 

1. Tsąba dënëłt’ılë 
 

2. t’ahu k’ë ëts’ëdı ha hųtł’ëdhı hųlılë 
 

3.  t’ahu k’ë ëts’ëdı ha bëghą ëłk’ëch’a yatı Canada chú provincial/territorial k’olde 

dënë 
 

4. nahıë asıë tth’ı bëɁá 
 

Bëts’ëdı Bëts’ëdı hılë 

Nıh Ts’udzë Hots’ı̨ sëkuı Nıh Ts’udzë Hots’ı  sëkuı Dënë dedlınë hılë 

  

Sëkuı t’ahı nëdıë ghëna dënë sëkuı bëts’ëdı 

hoɁa hënı 

 

Sëkuı t’ahı hëtıë hılë dé, bëts’ëdı hılë 
 

Bëts’ëdı ı̨la snı̨ ëyı huto ttha bëts’ëdı ha 

nadorëłı̨, bëts’ëdı bëtorëɁa hëł 

Bëts’ëdı ı la snı  ëyı huto ttha bëts’ëdı ha 
nadorëłı  

ËdırıɁa 

• Tsąba dënëłt’ılë 

• t’ahu k’ë ëts’ëdı ha hųtł’ëdhı hųlılë 

• ëts’ëdı bëtorëɁą 

• t’ahu k’ë ëts’ëdı ha bëghą ëłk’ëch’a 

yatı 

• hanësı 

T’ąt’ısı ha 

Aprıl 1, 1991 chú November 2, 2017 k’ëyaghë Aprıl 1, 1991 chú November 2, 2017 ts’ën tth’u 

 

ËDLĄT’I HATS’ËDIɁA “NIH TS’UDZË NËNË” SËNŲT’Ą BASI JORDAN’S PRINCIPLE 

SËKUI BASI? 
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Senųt’ą bası “Nih Ts’udzë Nënë” hots’ı  Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Canada k’ëyaghë (Yukon 

chú Northwest Terrıtorıes) t’ąhı ́
 

(i) Indian Act hëł bëzı thëɁąsı; 

 
(ii) Indian Act hëł bëzı nįt’a há bëba hoɁąsı February 11, 2022 k’ë; 

 
(iii) Nıh Ts’udzë hots’ı  dënë hëlı snı  Nıh Ts’udzë Nënë hayorı la ëyır hots’ı , February 11, 2022 

hots’ı , ëyı chú bëts’ëdı ı la snı , ëts’ëdı bëtorëɁa hëł t’ahı hëtıë bëts’ëdı horëlı  dëkolú.  

 

 

ËJĄ DËTŁ’ISI 3: ĮŁAH DËNË 

Ëdırı orëlkır seghule nëts’ëdı hoɁą de bëk’oją ha: 

 
1. Nıh Ts’udzë hots’ı  dënë nëlı  husąɁ 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

2. Nëda ghëna ëya ts’ëlı  hënërın nëts’ëdı há k’odı husą Aprıl 1, 1991 chú November 2, 2017 

k’ëyaghë? (Honı t’ahı Dëtł’ısı Bëgharı Hëtıë Ëts’ëdı ëją) 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

3.  Nëts’ëdı há ı la snı  husą, ëyı huto ttha hułdu nëts’edı husą? 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

 
4. Nëtsedı husą ëts’ëdı bëtorëɁą ts’ıɁąnı? 

☐ Ɂą ☐ Įlá 

“Ɂą” dınu dé ëdırı orëljırsı, tsąbaɁa nëts’ëdı huto hasë . 
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Sëkuı bëtıhku ëyı huto bëtsunë chu bëts’ı  t’ahı bëkoë  hots’ı dı lya nısı, ëyı huto bëts’ëdı hılësı 

tsąbaɁa bëts’ëdı huto hasë . Ëdırı t’ahı ëłtth’ıɁa bëtıhkusı ëyı chú t’ahı sëkuı danı chąsı, bëtsuën-

bëts’ıë tth’ı. T’ahı sëkuı k’ëdalnı ëyı bëł hılë.  

 

Covered Bëts’ëdı Not Covered Bëts’ëdı hılë 

Ëłtth’ı bëtıhku Sëkuı k’ëdalnı 

Bëtıhku k’ësı   

Sëkuı Danıché Bëtıhku k’ësı  

Ëłtth’ı bëtıhku bëtsunë chú bëtsıë  

Sëkuı danıché bëtıhku k’ësı  

 
Hëtıë hadé, t’ahı bëtıhku ëyı hëł bëtsunë-bëtsıë t’ahı sëkuı hëdołnınıs bëkoë hots’ı  ëyı tsąbaɁa 

bëts’ëdı hoɁa – ı.e., t’ahı hok’ëtł’a sëkuı hoghëłnısı – nake (2) sëkuı hëdołnı hots’ën bëts’ëdı. 

Siblings and other family members of the affected children will not receive direct compensation 

under this Settlement. Sëkuı bëk’ıké tsąbaɁa bëts’ëdı hıl  ë sënųt’ą bëgharı. 

 

SËNŲT’A 

NAHIË BËGHĄ 

Senųt’ą Bëgharı Canada $20 bıllıon naghëłnı há ĮłaghëɁąsë dënë bëba. Ëyı hëł, Canada ëłu $20 

billion naghëłnı há thha hots’ën, Nıh Ts’udzë hots’ı  sëkuı ëłtth’ılë bëdoghëdılësı Dënë dedlınë 

dalı sı. Kulo, ëdırı tsąba senųt’ą bëł hılë.  
 

Senųt’ą hą snį nëyatı koë  bëgharı. Nëyatı koë  bëgharı hą snı  dé, dënë thënë  Ëją dëtł’ısı 1,  Ëją 

dëtł’ısı 3, Ëją dëtł’ısı 3 tsąbaɁa bëts’ëdı huto há.
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Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı tsąba naghënıë bëghą yaghı̨tı ëdırı ëładunë husą, Canada 

$40,000 naghëłnı há t’ahı thënë bët’a ëts’ëdı hoɁąnısı?  

 

Senųt’ą ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, yası Ëłtth’ı bası Nëyatı tsąba naghënı ëłëłt’ë ląt’ë. 

Ëłtth’ı Bası Nëyatı t’ahı dëłtthıë horëlkır há t’ahı bëts’ën nëdanısı bëba nëzu há. Nëyatı Nëdhë koë  hą 

hënı dé Senųt’ą bası, Ëłtth’ı Bası Nëyatı chú ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëyı bǫnëłt’u bëł há. 

Łaghë t’ayı  ërıtł’ıs senële hoɁa.  

 

ËDLĄNËŁT’ËɁA SËTS’ËDI HA? 

 

T’ąnëłt’ë nëts’ë naghënı hası, asıë ëłudunë bëgharı há. T’ahı Ëją dëtł’ıs t’ąnëłt’ë naghënı hası dëtł’ıs, 

t’ąnëłt’ë hots’ı  bonı dhısı. Ëyı hëł ëłu nëts’ëdı huto, t’ahı asıë bëł dé.  

 

ËJĄ DËTŁ’ISI 1: SËKUI DĮLYAI 

 

Dëgharı Naghënı 

 
Senųt’ą Bëgharı, thënë dënë bëkoë  hots’ı  dı lya nısı, sëkuı koë bëk’onısı Aprıl 1, 1991, chú March 31, 

2022 k’ëyaghë, $40,000 hots’ën bëba hoɁą. 

 
HoɁązı Naghënı 

 
Nahı thënë dënë ëłu tsąba bëtsën naghënı huto, asıë bëgharı. Ëdırı bëł, bëk’ësı: 

 

• T’anëłt’ë nëghëı nısı ta’tthë nëk’onı nënëltı nısı; 

 
• T’anıłttha nëk’onı naghı dhırsı bëgharı; 

 
• Ëdırı tth’ı huto nëkoë  hots’ı  nılchu nısı nëts’ëdı ha asıë dodı nısı; 

 

• Ëdırı tth’ı huto, Yathe nënë nądhır huto, nıdha hayorı la huto;
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• T’ąnëłt’ë łąta bëkoë naghı dhırsı; chú 

 
• T’ąnëłt’ë nëkoë  hots’ı  bëch’asë naghı dhırsı. 

 
Ëdırı asıë t’ahı sëkuı ëya hadalya nısı bëk’oją hëł bëghą hats’ëdı, t’ahı thënë t’ahuɁaı.  

 

T’anëłt’ë naghënı hası, ërıtł’ıs sedalyası bëgharı há. 

 

ËJĄ DËTŁ’ISI 2: JORDAN’S PRINCIPLE / TROUT 

 
Dëgharı Naghënı 

 
T’ahi Ëją dëtł’ısı 2 k’ë t’anëłt’ë bëts’ën naghënı hası, ëdlo hëtıë bëts’ëdı hoɁą nısı bëgharı, ëyı ttha 

nërë ltthır hëł, ı ła snı  tth’ı, ëyı bëgharı t’anëłt’ë bëts’ën naghënı hası k’oją há: 

 

    April 1, 1991 – December 11, 2007 k’ëyaghë 
 

$20,000 hots’ën ëłu huto 

   December 12, 2007 – November 2, 2017 k’ëyaghë $40,000 hots’ën ëłu huto 

     

Tsąba naghënı t’anëłt’ısı, sëkuı t’ąt’u ëya halyası bëgharı, t’ąnëłt’ë ërıtł’ıs sedalyası tth’ı bëgharı, 

ëyı chú t’anëłt’ë tsąba hųlı sı. 

 

HoɁązı Naghënı 

 

Nahıghë dënë ëłu tsąba bëts’ën naghënı huto há, hëtıë bëba horëlą hëł, hëtıë ëya halya tth’ı bëgharı. 

T’ąnëłt’ë ërıtł’ıs sedalyası tth’ı bëgharı, ëyı chú t’anëłt’ë tsąba hųlı sı. 

 

ËJĄ DËTŁ’ISI 3: ĮŁAH DËNË 

 
Sëkuı bëtıhku ëyı chú bëtsunë, bëtsıë tth’ı tsąbaɁa bëts’ëdı hoɁą sëkuı naghëlna há bëts’edı hılë 

dé. T’ąnëłt’ë tsąba bëts’ëdı há Ëją Dëtł’ısı bëgharı. 
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Ëją dëtł’ısı     1: 

 

Sëkuı k’ëłnı ëdırı 

bası sëkuı dı̨lya 

$40,000 łaghë sëkuı, $60,000 hots’ën 
 
 

Ëją dëtł’ısı       2:   

Sëkuı hoghëłnı 

Jordan’s 

Prıncıple chú 

Trout sëkuı 

T’ąnëłt’ë tsąba ëlų bëk’ojë lë. Sëkuı bëtıhku chú bëtsunë, bëtsıë tth’ı bëts’ëdadı há, 

hëtıë bëk’oją dé t’anëłt’ë ëya hajası bëgharı. T’anëłt’ë tsąbaɁa bëts’ëdı hası, ërıtł’ıs 

sedalya bëgharı há.  

  

Sëkuı bëk’ıke t’ahı bët’a honëlyë lësı tsąba bëts’ëdı hılë Senųt’ą bëgharı.  

 

T’ąt’u tsąba nëts’ëdı hası, ëją nułı . 

 

TSĄBA SËT’ËN NAGHËNI BËTS’Į HILCHÚ HUSĄ? 

 

Tsąba nëts’edıë Senųt’ą bëgharı bëts’ı  tsąba hılchu hılë. Ëyı hëł Canada provinces chú terrıtorıes 

hëł ëghëlana tsąba bëts’ı  hılchu helë, hanësı tth’ı tsąba hılchulë. 

 

SËKUI CHÚ ĮŁA DËNË HOɁĄSI BËTS’I HA HULĮ HUSĄ? 

 
Ëłu tsąba hųlı  há, $50,000 tsąba senılye, Nıh Ts’udzë hots’ı  sëkuı chú ı łah dënë bëts’ëdı há ëładunë 

k’ësı. Ëdırı hëł, bëk’ësı: 

 

• Tsąba dënë ch’anıë bası há, hayorı la chú naghëlna-k’ëyaghë sëkuı chú T’ąt’u dënë nëyatı 

dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë bëba.  

 

• Sëkuı bëghëdı koë  nade bëts’ëdı há, ëyı hëł ı łah dënë chú hayorı la ëła nı deł há.  

 

• Tsąba hųłı  sëkuı bëch’anıë há, asıë dałtsı tth’ı, (ëdırı k’ësı. dënë godhë, lasuë hëł, bëyatı, 

Ąłnëdhë chú Ch’anıë Hëdënırı nı, nıh-k’ëyaghë hëł t’ąhı yëts’ëdanı hası tth’ı, ëyı chú 

ch’anıë-k’ëyaghë asıë daghą chú sats’ëde hëł) 

 

• Sëkuı bëk’onı koë  hots’ı  t’ı dası bëts’ëdı há (ëdırı k’ësı. hëtıë ëya hane ch’a boghëdı koë  

hųlı  há, ëdelna há chú thënë ghëna há, tsąba hoghëłnı hëł, asıë ërıtł’ıs koë chú nih k’ë 

yereldën há, hëtıë ghanë tth’ı bëts’ëdı hųlı  há, ëdırı k’ësı.); 
 

• HoɁązı as bët’a asıë hets’eldën há tsąba senıt’a Jordan’s Prıncıple Class chú bëskënë hëł; 

chú 
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• Tsatsanë bënı hųlı  k’ë Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  sëkuı bëba ëja nıh nëdhë k’ëyaghë bëghą 

asıë dëtł’ıs tarëlyu k’ë bëk’oją há. 

 

 

SENŲT’Ą HĄSNĮ 

 
ËDLÓ SENUT’A HĄSNĮɁA? 

NËYATI NËDHË KOĘ̈ 

Nëyatı nëdhë koë ́ bëghą yatı há, Senųt’ą hąsnı  bası. Ëdırı nëyatı September 19 hots’ı 23 hots’ën 

2022 k’ë. T’ąt’ı bëghą yatı ëją dëtł’ıs há, ëyı hëł t’ąt’u nëyatı nągha hası hųłı .  

Ëdırı dzınë nëyatı ëładunë ha nıdhën. Ëją nëdzı dı tł’ıs nëts’ën nayetı há tsatsanë bënı hųlı  k’ë nëyatı 

dzınë chú t’ok’ë ëładunë halya de.  

 

CANADIAN DËNË ËŁTTH’I BASI NËYATI 

 
Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı Senųt’ą nısı yënëłı  hoɁą. T’ahı Ëłtth’ı bası ërıtł’ıs nënét’ı  nısı 

t’ahu analdhı hası Nëyatı Nëdhë Koë  bëghą yatı ts’ën tth’ú.  

 

Ëłtth’ı bası dënë dëłtth’ıë horëlkır há Senųt’ą nısı ësǫt’ılë husą snı  há t’ahı tsąba naghënı Canada 

bëk’ëyaghë (Nëghënı Halyé). Ëyı hadé, Senųt’ą Naghëłnı Halye bëdı  há. ËyıɁa t’ąt’ı hats’ëdı 

hadé, tsąba ka ërëtł’ıs Senųt’ą ts’ën hoɁą Naghëłnı Halye ts’ën hılë.  

 

ËSORËSĮ HÁ SËBA HOɁĄ HUSĄ ËYI HËŁ BËDASI YASTI HËŁ SENŲT’Ą BASI? 

 

https://www.fnchildcompensation.ca/
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Nëyatı nągha hılë há asǫt’ılë Senųt’ą bëgha ësorı nı há, kolu nągha horı lı  de nëts’ën nųt’ąsë . 

Sënųt’ą bası yatı nı Ɂa horı lı  dé, bëdası yanëłtı hadé, náts’ën (2) yanëłtı há nëba hoɁą: 

 

Ërı̨tł’ısɁá: T’arını hası dı tł’ısɁá ëdırı ts’ën haghųle: Ërıtł’ıs Koë  Box 7030, Toronto ON M5C 

2K7 ëją huto tsatsanë bënı hųlı  k’ë fnchildclaims@deloitte.ca. T’arınısı Nëyatı Nëdhë koë  

ts’ën hëlchudh há nëyatı ts’ën tth’u. T’arını bëł hadé September 12, 2022 ts’ën tth’u haghųle. 

 

Ëyır nąghą: Senųt’ą bası bëghą yanëłtı horı lı  dé September 19 hots’ı  23 hots’ën, 2022 k’ë 

tsatsane bënı hųlı  k’ë. Bëghą ësorı nı huto bëdası yanëłtı huto ëyır nąghąɁa, orųłkır nąghą ha 

September 12, 2022 ts’ën. 

 

Dënë ha yałtı nëyatı bası, t’ąnëłt’ë bëts’ën naghënı tth’ı bëghaë yanëłtı hoɁą ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

t’ąt’ı nëyatı bası. Dënë ha yałtı nëyatı bası ëłu bëghą k’ǫlya horı lı  dé bëts’ën naghënı bası, ëja 

nułı . 
 

SENŲT’Ą HĄSNĮ DÉ BËK’ËNI ËDLANODHI HÁ? 

 
Senųt’ą bası nëł hade nën nëts’ën norë tth’ı, bëts’ën nëla hılë. Yanëltı hanıdhën, Ɂą dını dé ëyı chú 

tsąba naghënı ha ërıtł’ıs hëł. Ëdırı t’ąt’u nëba hoɁą: 

 

T’AHI TTHË 1: ËŁŲ NËŁ WALÉ SENŲT’Ą BASI 

 
ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëlų nëł horılı  dé, nëts’ëdı hadé Senųt’ą ts’ı  asıë nëłts’ılë dëkolú 

asǫt’ılësë . Nëyatı koë  hą hënı dé, ëłu honı há t’ąt’u bëka ërı tł’ıs há.  

 

SËNŲT’Ą ËŁŲ BËŁ HADÉ HONËLYĘ̈LË HUSĄ? 

 
ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëł dëkolë, k’olde dëłtth’ı tsąbaɁa nëts’ëdı dé, ëyı ësǫt’ılë, 

hanëdhë nëts’ëdı tth’ı ësǫt’ılë. 

 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëł hade, ërıtł’ıs senëla nëba hoɁa senųt’a bası. Canada bëgha 

nëyë łtı hoɁë lë, ëyı chú Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı bëts’ën tth’ı ërıtł’ıs hılë.  

Ëdırı Senųt’ą bası bëghą nayë tı hade nën nëts’ën norë ltthı, nahıë ëya hanılya ts’ıɁanı, ëyı huto 

province, territory, agency huto tth’ı bëts’ën ërıtł’ıs bëghą nëyë łtı ha nëba hoɁą. 

 

 

 

 

 

 

mailto:fnchildclaims@deloitte.ca
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Hok’ënı 2: NËDĮ HANËLE ĮŁAGHËɁASË DËNË BËBA T’ĄT’I NËYATI HOTS’Į 

 

 
ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëdı  horı lı  dé, bëka orųlkır nëdı halye há. Ërıtł’ıs seghųle Nëdı-

Há Ërıtł’ıs tsatsanë bënı hulı  k’ë, ëyı hılë dé ërıtł’ıs hëlchudh ëdırı ts’ën: Ërıtł’ıs Koë  Box 7030, 

Toronto ON M5C 2K7 ëyır huto tsatsanë bënı hųlı  k’ë fnchildclaims@deloitte.ca ëyır hılë dé ëdırı 

ts’ën fax haghųle 416-815-2723 ts’ën. Ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëdı hadé 

nëts’ëdı HELË tsąba naghënı Senųt’ą k̨ëyaghë. 

 

Ërıtł’ıs hoghëłnı dënë Senųt’ą ts’ı  bëts’ën yanëłtı ëdırı ts’ën 1-833-852-0755. 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëdı hadé duhu dzınë hots’ën: February 19, 2023.  

SENŲT’Ą HOTS’Į SËDI-HASŁÁ DÉ, ËŁŲ SËTS’ËDI HOɁĄ HUSĄ CANADIAN DËNË 

ËŁTTH’I BASI NËYATI TSĄBA NËGHANI HOTS’Į? 

 

Įla. Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı hą hënı dé, Senųt’ą Ëts’ën Naghënı T’ąt’u hası ëyı bëł hılë. 

ËyıɁa t’ąt’ı hats’ëdı hadé, t’ahı ërıtł’ıs selesı Senųt’ą ts’ën t’ayı  há. Nëdı-Há Ërıtł’ıs hade Senųt’ą 

bası, ëts’ën naghënı bëts’ën ërı tł’ıs hoɁë lë ëłtth’ı nı dhën dé. 

 

ĮŁAGHËɁASË DËNË BËBA T’ĄTI NËYATI DËNË ËŁA ËGHËDALANA 

 
ËDLĄGHË DËNË HA YAŁTIɁA? 

    NËTS’Į NËYALTI DËNË 

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  Ëła Dëłtth’ı ëyı yëdası dayaghıłtı. ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası 

ëdırı dënë Nıh Ts’udzë nënë hots’ı  Canada k’ëyaghë ha hok’ënadé: 

• Xavier Moushoom 

• Jeremy Meawasige 

• Jonavon Joseph Meawasige 

• Ashley Dawn Louise Bach 

• Karen Osachoff 

 

 

 

 

http://www.fnchildcompensation.ca/
http://www.fnchildcompensation.ca/
mailto:fnchildclaims@deloitte.ca
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• Melissa Walterson 

• Noah Buffalo-Jackson 

• Carolyn Buffalo 

• Dick Eugene Jackson 

• Zacheus Joseph Trout 

    Ëdırı yëdası dayaghıłtı dënë hadat’ısë . Tarëlyų dënë há ëghëdalana ĮłaghëɁąsë dënë bëba. 

 

NËTS’Į NËYATI DËNË ËŁA ËGHËDALANA 

 

 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba sǫlaghë (5) nëyałtı dënë Canada k’ëyaghë hots’ı  dënë hok’ade, ëdırı: 

 
• Sotos LLP 

• Kugler Kandestin LLP 

• Miller Titerle + Co. 

• Nahwegahbow Corbiere 

• Fasken Martineau Dumoulin LLP 

 

ËDLĄT’U NËYAŁTI DËNË BËTS’ËN NAGHËNIɁA? 

 
Nëyałtı dënë bëts’ën naghıłnı hoɁë lë, t’ąhısı tth’ı bëts’ën naghıłnı hılë, ëdırı tsąba nëts’ëdı bëł 

bët’a Senųt’ą bası nëłɁa.  

 

Nëyałtı dënë Canada yëts’ën naghëłnı há, Senųt’ą ts’ı  naghënı hılë. Senųt’a hots’ı  tsąba hılchúle, 

ëyı hëł t’ahı tsąba dënë ts’ën naghënı ts’ı  ëyı tth’ı nëyałtı dënë bëts’ën naghënılë.  

 

T’anëłt’ë nëyałtı dënë tsąba naghënı hadé Canada chú nëyałtı dënë bëdagharı há, nëyatı koë  tth’ı 

hą hënı hëł. Senųt’ą tsąba bası ësowët’ılë.  

 

Ëłu honı t’anëłt’ë naghënı há nëyałtı dënë ts’ën t’ahı yorëkesı ëją dëtł’ıs há, bëghą yaghı tı bëlą dé.  

 

 

NUHËTS’ËN NAYAGHUŁTI 

https://www.sotosclassactions.com/
https://kklex.com/
https://millertiterle.com/
https://www.nncfirm.ca/
https://www.fasken.com/en
http://www.fnchildcompensation.ca/
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ËŁU BËGHA HONĮ K’ǪLYĄ HORILĮ̨́  DÉ ËDIRI ĮŁAGHËɁASË DËNË BËBA T’ĄTI 

NËYATI  HUTO SENŲT’A BASI 

Ëłų honı  ëdırı bëghą www.fnchildcompensation.ca tsatsanë bënı hųlı  k’ë bula hasë  

 

ËŁU NËTS’ËDI HORILĮ HUSĄ? 

 
Ëts’ëdı hųlı  Ërıtł’ıs ts’ën K’oldhırı Dënë ts’ën yaghıłtı dé 1-833-852-0755 ts’ën. NënıɁa nëba 

honëlyë lë dé ëyı chú łątá bëł yanëłtı horı lı  dé, Hëtıë Ts’anıë Honı dhën ts’ën yaghułtı 1-855-242-

3310 ts’ën, ëyır hılë dé ëją ts’ën łąta bëł yanëłtı huto. 

 

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  Ëła Dëłtth’ı tth’ı bëts’ën yaghułtı ëją: 1-888-718-6496 

 
 

Ëłų t’ąt’ı nëłtsı nëba hoɁąsı ëyı chú k’ǫlya há nëł huto, ëdırı ts’ën nułı̨: 

www.fnchildcompensation.ca ëyır hılë ëdırı ts’ën yaghułtı 1-833-852-0755. 

 

Ëłu honı horı łı  dé Senųt’ą bası ëyı chú t’ahı nëłtsı nëba hoɁąsı bëk’ǫlya horı lı  dé ëdırı ts’ën 

yaghułtı: ______________________ 

 

Ërıtł’ıs ts’ën K’oldhırı: 1-833-852-0755 ts’ën yaghułtı 

 

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı  Ëła Dëłtth’ı 1-888-718-6496 ts’ën yaghułtı: 

http://www.fnchildcompensation.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.fnchildcompensation.ca/

