Dëdanë Bërëdı́ Há

Nih Ts’udzë Nënë Tu Tzëdą Senųt’a Duhų Bonı̨ dhır Ërıtł’ıs selye há.
Nëyatı koę̈ Senųt’a há hąsnı̨ Canada chú nahıë ëłǫt’ë Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ bëba, ëyı hëł dënë
tu ts’ëdą bët’a horëna nısı́ tthá – hots’ën tu bogbëdı nısı́ , ı̨ łaghë nënë hots’ën Ëyunë Dzınë Zaghë
nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake
lamıl nonë́na ts’ën ı̨ łaghë k’ëyaghë huk’ë.
OTTAWA chú WINNIPEG, Hah zaghe łasdı̨ - Thënë chú Nih Ts’udzë Nënë hots’ı̨ dënë t’ahı tu
ts’ëdą bët’a horënanısı́ yëka ërıtł’ıs hoɁą ëdırı Nih Ts’udzë Nënë Tu Tzëdą Senųt’a Duhų Bonı̨ dhır
bası́ . Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ dënë tu ts’ëdą t’ahı bët’a honëlyę̈lësı Tëdhë Yatı Zaghë naké hulta,
naké lamıl nonë́na ts’ën nake hots’ën bëba hoɁą senųt’a ts’ı̨ ërıtł’ıs sele yorëłı̨ hëł. Hah Zaghë
łasdı̨́ , naké lamıl nonë́na ts’ën taghë hulta hots’ën nëba hoɁą ërıtł’ıs danıłchudh há.
Ëdırı $Ëłk’ëdı̨ ghı̨ bıllıon Senųt’a ëdırı bëł:
•

$Iłaghë.ëłk’ëdı̨ ghı̨ bıllıon thënë huto ëyı chú t’ahı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ tu ts’ëda bët’a
horënanısı tsąbaɁa bëts’ëdı

•

ëłu $Sǫlonë́na mıllıon t’ahı bëba hoɁąsı ërıtł’ıs selé há Hëtıë Ëya Hajası tu ts’ëdą bası
ı̨ łaghë nënë k’arëɁusı Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën
sǫlaghë nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ı̨ łaghë
k’ëyaghë huk’ë

•

$Ëłk’ëtaghë bıllıon asıë senalye há, nëzu halye hëł, tu ëłtth’ı hëtł’ël ha tth’ı, boghëdı hëł
Nıh Ts’udzë ́Nënë hayorı̨ ła nënë k’ë

•

Ëłtth’ı halye bası bëts’ën nųt’a Canada Asıë Bëgharı ëdırı tthá-hots’ı̨ tu ts’ëda boghëdı

•

tu ts’ëda bası ërıtł’ıs dëtłıs nëyatı koę̈ dënë bëgharı Canada tu duhų bët’orëɁası Nıh
Ts’udzë Nënë bëbá

•

Nıh Ts’udzë Nënë dënë Bëdagharı Ëła dëłtth’ı hodle há Tu Nëzu Ts’ëdą Bası

•

Nıh Ts’udzë Nënë dënë bëts’ëdı há tu nëzu ts’ëdą há nëyatı koë-bëgharı ëyı hëł asıë
nųt’a há

Thënë Senųt’a bëł hádé t’ahı ghëna nısı Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta naké lamıl łasdı̨
́
ch’adhël nënë k’ë, Nıh Ts’udzë hots’ı̨ dënë hëlı̨ hëł (Nıh Ts’udzë́́),́ ëyı chú Nıh Ts’udzë Nënë tu
ts’ëda bët’a horëna nısı́ ëyır naghı̨ dhır dé tthá – hots’ën ëyı hëł tu tsëdą nëlghus halyası́ ı̨ łaghë
nënë ąsı hots’ën, Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë chú
Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ı̨ łaghë k’ëyaghë huk’ë. T’ahı dëgharı
tsąba bëts’ıdı hası́ nahıë ëładunë há, t’ąt’u tu boghëdınısı́ , t’ąnıłttha naghıdhır dalı̨ ëyı chú Nıh
Ts’udzë nënë t’ahuk’ë hóɁa’sı́ naghı̨ de hëł, ëyı chú t’ahık’ë nǫk’ë nı̨ dełsı tth’ı bëgharı.
Thënë T’ąhı nëyatı Dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı bası Nıh Ts’udzë K’oldhır Ërıtł’ıs Ëłtth’ı dëtł’ısı́ (ërıtł’ıs
k’ë dëtł’ıs t’ahí tu ts’ëdą bëta horënanısı́ Nıt Ts’udzë Nënë k’ë naghı̨ dhırsı́ ) ëyı hılë dé thënë

Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs sę̈lası́ . Thënë Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs sę̈la dé ëyı bët’orëɁa há t’ahı Nıh Ts’udzë
Nënë Dënë K’oldhır ërıtł’ıs selyası ëyı bëdı̨ há.
T’ahı dënë Hëtıë Ëya Hajası tu ts’ëda hoghëdı́ bëɁá ëłú tsąba bëts’ëdı hutó hasę̈. Thënë T’ąhı
nëyatı Dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı bası Hëtıë Ëya Hajası Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs dąłchudh hoɁą.
Senųt’a t’ahı bëł hadé Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ bëghëı łę̈lësı, dënë bëtth’ı hú, bënı, naghëda bëɁa
horënası, chú Dënë besdołı̨ sı T’ąhı nëyatı Dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı bası bëłsı́ Ëyunë Dzınë Zaghë
nonë́na hulta naké lamıl łasdı̨ ch’adhël nënë k’ë hutó besdołı̨ sı ëyı bëł hoɁą.
Thënë chú T’ahı bëba Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs hųlı̨ tsątsanë bënı hułı̨ k’ë ërıtł’ıs selye nëba hoɁą ëją
www.firstnationsdrinkingwater.ca k’ë. Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs www.firstnationsdrinkingwater.ca
tsątsanë bënı hułı̨ k’ë ërıtł’ıs dhëth senële horı̨ lı̨ dé Ërıtł’ıs Ts’ën K’oldhır dënë bëts’ën horųké
ëdırı ts’ën yanëłtıɁá 1-833-252-4220. Orı̨ łkır horı̨ lı̨ dé ërıtł’sı selye bası Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs t’at’u
dalı̨ k’ǫyą há, Ërıtł’ıs Ts’ën K’oldhır dënë bëts’ën yanę̈łtıɁá 1-833-252-4220 ts’ën.
Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ Tëdhë Yatı Zaghë naké hulta, naké lamıl nonë́na ts’ën nake hots’ën bëba
hoɁą ërıtł’ıs selye há hąsnı̨ hëł Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı Hąsnı̨ Senųt’a bëł há
bëtł’ąghı $Sǫlaghë bëschënë lamıl tsą́ ba bëts’ëdı há. Ërıtł’ıs selye bëlą halyá dé, Nıh Ts’udzë
Nënë tąnısë ts’ën Sǫlonë́na% hanëłt’ë hoɁąsı bëts’ëdı há t’ahı bëts’ën nanısı́ thënë Nıh Ts’udzë
Nënë hayorı̨ la k’ë nadésı.
Łą dënë bëts’ëdı hųlı̨ Tu bët’a horënanısı́ Nıh Ts’udzë Nënë bëba:
•

•

Ërıtł’ıs Ts’ën K’oldhır dënë ërıtł’ıs sedalya chú tsąba naghënı hoghëłnı. T’ąt’u ërıtł’ıs selye
ëts’ënı hoɁą, Ërıtł’ıs Sélye ërıtł’ıs t’ąt’u selye tth’ı hëł, ëyı chú 1-833-252-4220 ts’ën bëts’ën
yaghułtı.
ĮłaghëɁąsë dënë bëba Dënë ha Yałtı nëba nëyatı ërıtł’ıs bası nëts’ënı, ëyı hëł t’ahí Bëk’oją
Ëya hanëja ërıtł’ıs Selye tth’ı nëts’ëdı, ëyı hëł t’ahí orı̨ łkır nëł kodı́ tth’ı nëba hoɁą
ı̨ łaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı senųt’a bası, naghıłnı hılëɁa. 1-833-265-7589 ts’ën
yaghułtı ëyı hıłë dé tsątsanë bënı hułı̨ k’ë yatı nųɁał counsel@firstnationsdrinkingwater.ca

k’ë
•

Bënı ts’ënaı chú hëtıë ts’ëna dënë ëts’ënı chú t’ahı hoɁąsı ëts’ëdı bëts’ëdı hųlı̨ Dënë thënë
chú Nıh Ts’udzë Nënë T’ąhı nëyatı Dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı bası bëbá nonë́na ts’ën dı̨ ghı̨
sarëtł’ıs dzınë donëlt’u, łasdı̨ dzınë k’ëtł’a ëdırı Hëtıë ts’ëna 1-855-242-3310 yatı k’ë, ëyı
hılë dé tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë www.hopeforwellness.ca. Dënë Ëts’ënı dënë nadé, ëdırı
yatıɁa, Tot’ınë, Bąla, Cree, Ojıbway, chu Inuktıtut, horı̨ keɁa.

T’ahı bëts’ën nayétı há honı bası:
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