
Ërıtł’ıs Nëduë Yatı nı̨t’ą Hą̨́ snısı ëyı chú Bëghą Senųt’ą 

Nıh Ts’udzë Sekuı̨́ chú Įłah Dënë Ëts’ëdı̨́ chú  

Jordan’s Prıncıple ĮłaghëɁąsë dënë 

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

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

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

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

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

nëdzı nıɁą dé t’ahı honı bërëdısı tsątsanë bënı hųłı̨ k’ë nıłı̨ nëba hoɁą. 
 

Ëdırı honı nëba nıt’ą ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası nëdı̨ horılı̨ 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 horılı ̨dé, nëts’ëdı hadé senųt’ą ts’ı ̨asıë nëłts’ılë 
dëkolú asǫt’ılësë ̨.  

 

Ëłų ëdırı honı bënırı̨nı horılı̨ dé, t’ahı bëts’ën nayę̈łtı ha dëtł’ıs k’ëyaghë́ ts’ën. Ëyır nągha hadé 

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

 
 

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

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, ëdırı Canada k’olde dëłtth’ısı, Aprıl 1, 1991 hots’ı̨ March 31, 

2022 k’ëyaghë ëłtth’ılë hanołdeɁa Nıh Ts’udzë nënë hots’ı̨ sëkuı, Yukon huto, bëkoę̈ hots’ı̨ dı̨lya, 

sëkuı bası ëghëdalan dënë, Nıh Ts’udzë nënë k’ë ëghëdalan, sëkuı bëk’onı koę̈́ dąlya.  
 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı, yëka ëdarı̨tł’ısı 1991 hots’ı̨ 2022 hots’ën Canada ëłtth’ılë hanołdé 

sëkuı hëtıë naghëda há bëts’ëdı hılë, (ttha hułdų bëts’ëdadı). Sëkuı ts’ëdı hanısı hëtıë bëtsedı hılë, 

Jordan’s Prıncıple ërıtł’ıs bëgharı ëłtth’ılë hanołdé.  
 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı nëł husą? 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı basi nëł hoɁą, t’ahı k’ëyaghë ts’ën dëtł’ıs bëgharı: 
 

Ëją dëtł’ıs 1: Nih Ts’udzë Nënë hots’ı̨ sëkuı nıh ts’udzë-k’ë nadésı, Yukon huto, t’ahı 

bëkoë hots’ı̨ dı̨lya nısı, sëkuı hëdoghëłnı ha ëghëdalana dënë, ëyı chú bëk’ëdonı há nı̨lyanı̨, 

sëkuı bëk’ëdonı koę̈, ëyı hëł ëła hëtıë ghëna ëts’ëdı koę̈, Aprıl 1, 1991 chú March 31, 2022 

k’ëyaghë. Ëdırı t’ahı sëkuı Nıh Ts’udzë hots’ı̨ ëyır-nade hılë kolu, łąghë bëtıhku nıh ts’udzë 

nënë bëkoę̈ nıɁa. 

 

 

http://www.fnchildcompensation.ca/


Ëją dëtł’ıs 2: Nih Ts’udzë hots’ı̨ sëkuı (nıh ts’udzë k’ë nadhır-nadhır hılë) ëyı bëts’ëdı 

hasnı̨sı, kolu ttha nërę̈́lth’ır, ı̨la snı̨ hëł bëts’ëdı há, Aprıl 1, 1991 chú November 2, 2017 

k’ëyaghë;  
 

Ëją dëtł’ıs 3: T’ahi bëtıhku, bëtsunë, bëtsıë, ëyı hëł bëk’ıké, t’ahı łąsı. 
 

Ëłu honı ëdırı t’ahhı bëł hası ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası ëją dëtł’ıs. 
 

Ëdląt’ıɁa senųt’ą bëghą yatısı? 
 

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

bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëdırı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ sëkuı chú ı̨łah dënë bëba. Senųt’ą nëyatı 

koę̈ hą hënı hułdú ëłtth’ı há.   

 

Senųt’ą nëyatı kǫ hą hënı dé, t’ahı sëkuı dı̨lyası Ëją dëtł’ıs 1 k’ë $40,000 tsaba bëts’ën naghënı, 

t’anëłt’ë ërıtł’ıs sedalyası bëgharı há. Dënë tıhku chú bëtsunë, bëtsıë sëkuı k’ëdalnı nıdé Ëją dëtł’ıs 

1 k’ë t’ahu nałtsı̨nısı $40,000 hots’ën bëts’ën naghënı hó́́
́ ́ ́
Ɂą, $60,000 hots’ën, sëkuı łą nałtsı bası. 

Bek’ıke tsaba bëts’ëdı hılë.  
 

T’ahı Ëją dëtł’ıs 2: 
 

(a) ttha nërę̈lth’ır bëts’ëdı há, ı̨la snı̨ huto, bëtorëɁą hëł hëtıë bëts’ı horët’ı̨ nısı, ałdanë hą snı̨ 

kolu December 12, 2007 chú November 2, 2017 k’ëyaghë (Jordan’s Prıncıple bëł) 

bëts’ëdı ha hoɁą. T’ahı hëtıë ëya hajası $40,000 ąsı huto. Nahıë $40,000 k’arëɁų, $40,000 

hots’ën, t’anëłt’ë ërıtl’ıs sedalya hą snı̨sı bëgharı. T’anëłt’ë nëts’ëdı hası bëk’oję̈lë, 

t’anëłt’ë ërıtl’ıs sedalya bası.  

 

 ËYI HUTO 

 

(b) ttha nërę̈lth’ır bëts’ëdı há, ı̨la snı̨ huto, bëtorëɁą hëł hëtıë bëts’ı horët’ı̨ nısı, ałdanë hą snı̨ 

kolu Aprıl 1, 1991 chú December 12, 2007 k’ëyaghë bëts’ëdı ha hoɁą. T’ahı hëtıë ëya 

hajası $20,000 ąsı huto. Nahıë $20,000 k’arëɁų, $20,000 hots’ën, t’anëłt’ë ërıtl’ıs sedalya 

hą snı̨sı bëgharı. T’anëłt’ë nëts’ëdı hası bëk’oję̈lë, t’anëłt’ë ërıtl’ıs sedalya bası. 

 

Sëkuı bëtıhku ëyı chú bëtsunë, bëtsı̨ ëyı Ëją dëtł’ısı 2 k’ëyaghë, t’ahı hëtıë bëba honëlyę̈lësı, 

bëts’ëdı huot Ëją dëtł’ısı 3 k’ëyaghë. 
 

$50 mıllıon tsaba hułı há Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ sëkuı chú ı̨łah dënë bëba Canada ëłtth’ılë ts’ën 

hanodhır nısı.  
 

Ëdląt’ı hëtsı há sëba hoɁąɁa? 

 

http://www.fnchildcompensation.ca/


1. ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëlų nëł walé: ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëlų 

nëł horılı̨ dé, nëts’ëdı hadé senųt’ą ts’ı̨ asıë nëłts’ılë dëkolú asǫt’ılësę̈. 

  

2. ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëlų nëdi hanëlé (nëdı-hanëlé): ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

t’ąt’ı nëyatı ëlų nëdi horı̨lı̨lë dé ëyı chú nëts’ëdı hëdı horı̨łı̨lë senųt’ą bası, nëdı haghųle 
(nëdı-hanëlé) ërıtł’ıs seghųle ëdırı dzınë k’ë: February 19, 2023 

 

Nëdı-hanële ërıtł’ıs hëłchudh hanëla dé ëts’ëdı ts’ı̨ nëts’ëdı helë. 
 

Nëyatı bası nëdı horı̨łı̨ dé www.fnchildcompensation.ca tsatsanë bënı hųlı̨ k’ë Nëdı-hanële 

ërıtł’ıs seghųle, hëlchudh huto Nëdı-hanële Ërıtł’ıs ëdırı ts’ën Ërıtł’ıs Koę̈ Box 7030, 

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

dé ëdırı ts’ën fax haghųle 416-815-2723 ts’ën nëdı horı̨ke nëdı halye há. Nëdı-hanële 

Ërıtł’ıs nëts’ën hëłchudh Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë bëts’ën yanëłtıɁa ëdırı ts’ën 1-833-

852-0755. 

 

Nëdı-hanële Ërıtł’ıs dąlchudh bëlą hadé nëyatı ch’a ëdırı k’ë February 23, 2023. 
 
 

Ëdląt’ë há bëdası yastı dé ësorësı huto senųt’ą bası? 

Nëyatı Nëdhë $20 bıllıon chú nëyałtı dënë naghënı há t’adısı kodadı há. Nëyatı September 19-23, 

2022 k’ë Ottawa ts’ën, kolu t’ahı dzınë k’ë ëładunë huto há. T’ahı dzınë ëładunë dé, t’osı kohëdı́ 

ëją. Nëdzı nųɁał tsatanë bënı hųlı̨ k’ë t’ats’ën nëyatı hası.  
 

Nëyatı dënë bëł ëyı chú tsatsanë bënı hųlı̨ k’ë nët’ı̨ hoɁą. Nëyatı honı bëghą ëją dëtł’ıs há.  
 

Nëyatı nągha horı̨lı̨̨lë dé ësǫt’ılë, bëghą yatı nıɁa tth’ı hadé senųt’ą bası, ëłu nëts’ëdı há nëba hoɁą.  
 

Bëdası yanëłtı huto ësorını tth’ı senųt’ą bası ëyı hëł nëyałtı dënë t’anëłt’ë bëts’ën naghënı bası, 

náts’ën nëba hoɁą: 
 

 

1. Ërı̨tł’ısɁá: T’arını hası dı̨tł’ısɁá ëdırı ts’ën haghųle: PO Box 7030, Toronto ON M5C 

2K7 or fnchildclaims@deloitte.ca. T’arınısı Nëyatı Nëdhë koę̈ ts’ën hëlchudh há nëyatı 

ts’ën tth’u.  

 

2. Ëyır nąghą: Senųt’ą bası bëghą yanëłtı horı̨lı̨ dé September 19 hots’ı̨ 23 hots’ën, 2022 

k’ë tsatsane bënı hųlı̨ k’ë, t’ąnëłt’ë nëyatı dënë bëts’ën naghënı k’ǫlya há, ëyır nągha 

Nëyatı Nëdhë koę̨̈ Ottawa ts’ën.   

 

http://www.fnchildcompensation.ca/
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Bëghą ësorı̨nı huto bëdası yanëłtı huto ëyır nąghąɁa huto bëts’ën ërıtł’ıs, ëyır hılë dé orųłkır nąghą 

ha September 12, 2022 ts’ën tth’u 

 

 Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı 

Senųt’ą bası nëyatı ëdırı Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı (Ëłtth’ı Bası Nëyatı). T’ahı Ëłtth’ı bası 

ërıtł’ıs nënét’ı̨ nısı t’ahu analdhı hası Nëyatı Nëdhë Koę̈ bëghą yatı ts’ën tth’ú.  
 

Ëłtth’ı Bası Nëyatı $20 bıllıon senųt’ą bası bëghą nëyatısı ëdırı order against Canada (2019 CHRT 

39) bëba ësǫt’ılë walé ëts’ëdı bası. Ëłtth’ı bası nëyatı $20 bıllıon senut’a ësǫt’ılë dé ëts’ëdı bası 

order against Canada, ëyıɁa $20 bıllıon ëts’ëdı bëdı̨ há, Ëłtth’ı bası nëyatı bëts’ën bëka ërıtł’ıs 

hoɁę̈lë. Nëyatı koę̈ tth’ı hą hënı dé $20 bıllıon senut’a bası nëdı hanëla nëyatı tsaba nëts’ëdı hılë.  
 

Ëłtth’ı bası nëyatı ëtsëdı bëba dëgharı hılë dé, senut’a bëlą há September nëyatı bëghą Nëyatı 

Nëdhe koë konodhı helë. Konodhır dé honı nëts’ën halye há.  
 

Nahıë dënë Ëłtth’ı bası naghënısı Ëją dëtł’ısı 3 k’ëyaghë, bëts’ën naghënı hılë walı huto há, ëdırı 

bëghą nëyatısı, ëyı hëł bëts’ëdı dé tsąba łą bëtsën naghënı hılë Ëłtth’ı ëts’ëdı bası.  

 
 

Senųt’ą ëłų bëł hadé honëlyę̈lë husą? 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëłų nëł dé, nëba hoɁą ërıtł’ıs senële há nëts’ën naghënı há. Kolu 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëłų nëł dé, Canada bëghą nëyę̈łtı hoɁę̈lë. Sëkuı bëk’ëdonı koę̈ 

ëyı bëghą nëyę̈łtı há nëba hoɁą. Canadıan Dënë Ëłtth’ı Bası Nëyatı bëts’ën ërıtł’ıs senële há nëba 

hoɁę̈lë nëts’ëdı há, t’ahı bëka ërı̨tł’ısı ëłët’ë dé ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası.   
 

Ëdląghë ĮłaghëɁąsë dënë bëba yałtıɁá? 
 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąhı yëba yëts’ëdanı hadé: Xavier Moushoom, Jeremy Meawasige (t’ahı 

nëyatı bası, Jonavon Joseph Meawasige), Jonavon Joseph Meawasige, Ashley Dawn Louise Bach, 

Karen Osachoff, Melissa Walterson, Noah Buffalo-Jackson (t’ahı nëyatı bası, Carolyn Buffalo), 

Carolyn Buffalo, Dick Eugene Jackson, chú Zacheus Joseph Trout.   

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ Ëła Dëłtth’I ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëł hąt’ë.  
 

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

Sotos LLP, Kugler Kandestin LLP, Miller Titerle + Co., Nahwegahbow Corbiere chú Fasken 

Martineau Dumoulin LLP. 

 
Nëyatı dënë bëts’ën naghıłnı hoɁę̈lë, ëdırı nëts’ëdı há bëka ërıtł’ıs de, senųt’ą bası.  
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Ëdląt’ú nëyałtı dënë bëts’ën naghënıɁa? 

Canada nëyałtı dënë ts’ën naghëłnı há. Nëyałtı dënë bëts’ën naghëhı tsąba $20 bıllıoın hots’ı̨ 

hılchúlë t’ahı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëyı há tsąba thëlaɁa. 
 

T’ąnëłt’ë tsąba naghënı hası́ bëghą yatı há Canada chú t’ahı yëbası yałtı nısı́. T’ąnëłt’ë naghënı há 

ësǫt’ılë hedı dé, Nëyatı koę̈ ts’ën ëyı hą snı̨ há bëghą yatı há September 19-23, 2022 k’ëyaghë. 
 

T’ąnëłt’ë nëyatı bası naghënı ëłų honı horët’ı̨ dé ëją dëtł’ıs ha bëghą nëyatısı bëlą dé.  
 

Ëłų bëghą honı k’ǫlyą horı̨łı̨ husą ëdırı ĮłaghëɁasë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı huto senu’t’ą bası? 

Ëłų honı ̨ëdırı bëghą www.fnchildcompensation.ca tsatsanë bënı hųlı̨ k’ë bula hasę̈ 

 
 

  Nëts’ëdı horı̨lı̨ husą? 

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

honëlyę̈lë dé ëyı chú łątá bëł yanëłtı horı̨lı̨ dé, Hëtıë Ts’anıë Honı̨dhën ts’ën yaghułtı 1-855-242-

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

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 horı̨łı̨ dé Senųt’ą bası ëyı chú t’ahı nëłtsı nëba hoɁąsı bëk’ǫlya horı̨lı̨ dé ëdırı ts’ën 

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