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Ërıtł’ıs bëł halya nųłı.̨ 

 
Ërıtł’ıs Nëduë Honı ́Senųt’a Hąsnı 

 
Senųt’a Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą Boghëdı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı 

Nıh Ts’udzë Nënë k’ë nadhır husą tu ts’ëdą bëghëdı halyá nısı Įłaghë lamıl łotą bëthchënë lotǫnë́na ts’ën 
sǫlaghë chú Naké lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ëɁ Ëyı dé, nëba hoɁą huto tsąbaɁa nëts’ëdı há. 

 
Hëtıë dëgharı ërıtł’ıs bëk’ayaghułtı.́ 

 
Bąla yatıɁa bëk’ayanëłtı horıl̨ı ̨dé:firstnationsdrinkingwater.ca 

 
Nëyatı koë ̨senųt’a hą hënı Canada chú Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë hëł ëyı dënë t’ahı tu ts’ëdą tthá-hots’ën 
boghëdınısı Įłaghë lamıl łotą bëthchënë lotǫnë́na ts’ën sǫlaghë chú Naké lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë hots’ën.  

 
Ëdląı ́bëłɁáɁ 
T’ąhı bëł hadé: 

 
1. ghëna nısı Ëyune Dzınë Zaghë nonë́nat, naké lamıl łasdı ̨ch’adhël  k’ë;  

 
2. Indıan Act bëgharı Nıh Ts’udzë hots’ı ̨dënë hëlı,̨ ëyı hılë dé Dënë Dedlınë ją Nıh K’ë nade Canada k’ëyaghë 

hots’ı,̨ hëtena chú Tanıśë Ts’ën bëyası hılë Canada k’ëyaghë hots’ı,̨ treaty duhu bëgharı (Nıh Ts’udzë 
Nënë), t’ahı bëts’ı ̨nıh gharı Ërıtł’ıs dëtł’ısı, First Nations Land Management Act, ëyı hutó duhu bëgharı 
(“Nıh Ts’udzë Nënë Bëts’ı”̨) 

 
3. Iła 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 ıł̨aghë bëk’ëyaghı hok’ë Nıh Ts’udzë nënë naghıdhır hutó, 
t’ahı tu ts’ëdą bët’a horënısı (tu nëlghus hutó, tu ts’ëdą tth’ı, tu ghųdąsą nëts’ëdı dé, ëyı k’ësı hutó) ıł̨aghë 
nënë ąsı hots’ën nëłą dé Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıł̨aghë lamıl nonë́na ts’ën sǫlaghë nënë chú 
Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë, (“Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą 
bët’a horënası”) tu ts’ëdą boghëdısı ıł̨a nënë hots’ën nëłąnısı.    

 
T’ąhı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ëyı bëł ëdırı senųt’a bası Tëdhë Zaghë naké, naké lamıl 
nonë́na ts’ën naké ts’ën tth’u hą hënı dé. T’ąhı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ëyı bëdı ̨há ëdırı sa 
hulta senųt’a ts’ën tth’u hą hënı hılë dé. 

 
T’ahı dënë bëba hoɁąsı tsąbaɁa bëts’ëdı hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a ıl̨a hënı dëkolú bëts’ëdı 
hoɁą ëyı nıh k’ë nadhır dé.  

 

http://www.firstnationsdrinkingwater.ca/


 

T’ahı dënë Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë ts’ën tth’ú nǫk’ë nıyá 
dé, tsąbaɁá bëts’ëdı há Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë t’ahı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ́ëyı nënë k’ë naghıd̨hır 
dé, ëyı hëł tu tzëdą nëlghus halyası ́ıł̨aghë nënë ąsı hots’ën, Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, naké lamıl 
taghë ch’adhël nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë.   
T’ahı dënë bëba horënası bëtth’ıɁa chú bënıɁa, bëba ëładunë ts’ën bëts’ëdı há nųt’á.   

Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë k’ë nǫk’ë nıyá dé tsąbaɁa 
bëts’ëdı há hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą bët’a horënası k’ë nadhırsı ı ̨ł̨aghë nënë ąsı tu ts’ëda ̨ ́hoghëdısı, 
Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıł̨aghë lamıl nonë́na ts’ën sǫlaghë nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë 
nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë. 

 
Senųt’a ëdląt’I hëłɁáɁ 
Dënë tsąbaɁa bëts’ëdı t’ąnıłtha Nıh Ts’udzë nënë k’ë naghıd̨hır bëgharı tu ts’ëdą boghëdı ghıl̨enısı. Įłah-nënë 
tsąbaɁa bëts’ëdı t’ąnëłt’ësı ëładunë hanëłt’ë há, t’at’u tu hoghëdı halyanısı, ëyı chú Nıh Ts’udzë Nënë t’anıłtha 
nahıë hayorıl̨a nënë ch’ası nats’ëdesı. 

 
Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë k’ë nǫk’ë nıyá dé, t’anëłt’ë 
tsąbaɁa dënë ts’ëdı ëładunë há ëyı bëgharı.  Ëłu ërıtł’ıs t’ahodısı www.fırstnatıonsdrınkıngwater.ca k’ë 
bëkayųɁı. T’ahı ëya hajásı hëtıë bëk’ojądé hoɁąsı tsąbaɁa bëts’ëdı bëba hoɁą.  

 
Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą bët’a horënası senųt’a hąsnıd̨é $Solonë́na bëhchëne lamıl tsąbaɁa bëts’ëdı há, ëyı 
Įłaghë bëthchënë ta ̨ńısı ts’ën hoɁąsı tth’ı t’ahı tu ts’ëdą boghëdınısı nıh ts’udzë nënë k’ë ëyı tsąba bëts’ëdadı há. 

 
Canada tu ts’ëdą boghëdı tthá-hots’ı ̨bëdı ̨halyé há hok’ënade walı,́ ëyı hëł dënë ts’ëdanı há tu dëlk’ëlı dënë koë ̨
hųłı ̨há.  Canada $Ëłk’ëtaghë bıllıon tsąba k’olthı há tu ts’ëda chú tu hoghëdı koë ̨nųt’a ha nıh ts’udzë nënë k’ë. 
Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą bët’a horënası bëba honëlyël̨ë dé yëghą k’ëch’a yałtı hoɁąsë ̨ëdırı Canada tu bası 
hok’ënadésı.   

 
Ëdląt’u tsąba ka ërëtł’ısɁaɁ 
Dënë thënë ërıtł’ıs dąłchudh bëba hoɁą, ëyır hılë dé, Nıh Ts’udzë K’olde dënë  Nıh Ts’udzë K’olde dënë 
Ërıtł’ıs dënëdzı thëla, nëzı thëɁa bëł tth’ı ̨nëba hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë k’ë naghıdhır dé t’ahu tu ts’ëdą tthá-
hots’ën boghëdınısı.  

 
Nıh Ts’udzë K’olde dënë Ërıtł’ıs Detł’ısı t’ahı t’at’u ëya hajası bëł hılë. Nënë thënë ërıtł’ıs senële dé t’ahı ëya 
hanëjası bası, ĮŁAGHË ërıtł’ıs dąlchudh hoɁą. 

 
Ërıtł’ıs dąlchudh nıłı ̨horıl̨ı ̨dé www.fırstnatıonsdrınkıngwater.ca k’ë bëkayųı.̨ 

 
Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı hą dadı ́há Ërıtł’ıs ts’ën kl’oldhır dënë 
bëts’ën ërıtł’ıs hëlchudh hoɁą. 

 
Ëdląt’ı ̨bërësnıɁ̨a senųt’a basıɁ 
T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë dënë Canada bëgha nëyëł̨tılë bëdı ̨halyé senųt’anısı bët’a. Nıh Ts’udzë Nënë 
senųt’a ıl̨a dadı ́dé bëghą ësǫt’ılë, kuló Dënë thënë Nıh Ts’udzë Nënë Hots’ı ̨hëlıs̨ı ërıtł’ıs dąłchudh há bëba hoɁą. 

 
Ëłų honı horıl̨ı ̨dé, www.fırstnatıonsdrınkıngwater.ca bëkënųtá ëyı hılë dé 1-833-252-4220 ts’ën yaghułtı.  
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Nıh Ts’udzë 
Nënë Tu Ts’ëdą 
SENŲT’A 

 

 

Ërıtł’ıs nënedhë Honı nıt̨’ą Senųt’a Hąsnısı 
 

Senųt’a Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą Boghëdı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı 

Nıh Ts’udzë Nënë k’ë nadhır husą tu ts’ëdą bëghëdı halyá nısı Įłaghë lamıl łotą bëthchënë lotǫnë́na ts’ën 
sǫlaghë chú Naké lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ëɁ Ëyı dé, nëba hoɁą huto tsąbaɁa nëts’ëdı há. 

 
Hëtıë dëgharı ërıtł’ıs bëk’ayaghułtı.́ 

 
Bąla yatıɁa bëk’ayanëłtı horıl̨ı ̨dé:firstnationsdrinkingwater.ca 

 
Nëyatı koë ̨senųt’a hą hënı Canada chú Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë hëł ëyı dënë t’ahı tu ts’ëdą tthá-hots’ën 
boghëdınısı Įłaghë lamıl łotą bëthchënë lotǫnë́na ts’ën sǫlaghë chú Naké lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë hots’ën.  

 
Nıh Ts’udzë Nënë chú t’ahı dënë ëyır nadeı ́tu ts’ëdąɁa bëba horënanısı Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, 
ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë hots’ı ̨Canada nëyatı koë ̨bëghą nëyatı hadëyıl̨á tsąba naghënı há 
náts’ën yëghą nëyaghıłtı.́  Nëyatı Koë ̨Ts’ëkuı K’oldhır Nëdhë Manıtoba chú Canada K’ëyaghë Nëyatı Koë ̨
senųt’a hą hënı. Senųt’ası Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨ ̨dënë tsąbaɁa bëts’ën naghënı há. 

 
Ëdırı honı t’ąt’u t’ahı bëba hoɁąsı ërıtł’ıs selé tsąbaɁa bëts’ën naghënı há. T’ahı ërıtł’ıs sël̨a hılësı Hah Zaghë 
łasdı,̨ naké lamıl nonë́na ts’ën taghë hulta k’ë ëyı chú Nıh Ts’udzë Nënë senųt’a ıl̨a dadı ́dé Tëdhë Yatı Zaghë 
naké, naké lamıl nonëńa ts’ën naké tsąbaɁa bëts’ëdı hılë.  

 
 

DËGHARI HONI 
 

ËDLĄT’IɁA SENŲT’A BËGHA SËŁ HODIɁAɁ 
Nëyatı Koë ̨Ts’ëkuı K’oldhır Nëdhë Manıtoba chú Canada K’ëyaghë Nëyatı Koë ̨senųt’a hą hënı Tëdhë Yatı Zaghë 
naké, naké lamıl nonëńa ts’ën naké k’ë. Ëyı hëł senųt’a t’ąt’ı ̨ghą hodıśı ëyı hëł t’ąt’u ërıtł’ıs senële há hąsnı. 

 
 

ËDLĄGHË BËŁɁÁ ËDIRI SENŲT’A BASIɁ 
 

ËDLAGHË DËNË BËŁɁAɁ 
T’ąhı bëł hadé: 
1. ghëna nısı Ëyune Dzınë Zaghë nonë́nat, naké lamıl łasdı ̨ch’adhël  k’ë;  

 
2. Indıan Act bëgharı Nıh Ts’udzë hots’ı ̨dënë hëlı,̨ ëyı hılë dé Dënë Dedlınë ją Nıh K’ë nade Canada k’ëyaghë 

hots’ı,̨ hëtena chú Tanıśë Ts’ën bëyası hılë Canada k’ëyaghë hots’ı,̨ treaty duhu bëgharı (Nıh Ts’udzë 
Nënë), t’ahı bëts’ı ̨nıh gharı Ërıtł’ıs dëtł’ısı, First Nations Land Management Act, ëyı hutó duhu bëgharı 
(“Nıh Ts’udzë Nënë Bëts’ı”̨) 
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3. Taghë.Iła 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 ıł̨aghë bëk’ëyaghı hok’ë Nıh Ts’udzë nënë naghıdhır 
hutó, t’ahı tu ts’ëdą bët’a horënısı (tu nëlghus hutó, tu ts’ëdą tth’ı, tu ghųdąsą nëts’ëdı dé, ëyı k’ësı hutó) 
ıł̨aghë nënë ąsı hots’ën nëłą dé Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıł̨aghë lamıl nonë́na ts’ën sǫlaghë nënë 
chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë, (“Nıh Ts’udzë Nënë Tu 
Ts’ëdą bët’a horënası”) tu ts’ëdą boghëdısı ıł̨a nënë hots’ën nëłąnısı.    

T’ąhı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ëyı bëł ëdırı senųt’a bası Tëdhë Zaghë naké, naké lamıl nonë́na ts’ën naké ts’ën 
tth’u hą hënı dé. T’ąhı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ëyı bëdı ̨há ëdırı sa hulta senųt’a ts’ën tth’u hą hënı hılë dé. 

 
T’ahı dënë bëba hoɁąsı tsąbaɁa bëts’ëdı hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a ıl̨a hënı dëkolú 
bëts’ëdı hoɁą ëyı nıh k’ë nadhır dé. 

 
T’ahı dënë Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë ts’ën tth’ú nǫk’ë nıyá 
dé, tsąbaɁá bëts’ëdı há Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë t’ahı tu ts’ëdą bët’a horënanısı ́ëyı nënë k’ë naghıd̨hır 
dé, ëyı hëł tu tzëdą nëlghus halyası ́ıł̨aghë nënë ąsı hots’ën,  
Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, naké lamıl taghë ch’adhël nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake 
lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë.   T’ahı dënë bëba horënası bëtth’ıɁa chú bënıɁa, bëba ëładunë ts’ën 
bëts’ëdı há nųt’á.   

 
Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë k’ë nǫk’ë nıyá dé tsąbaɁa 
bëts’ëdı há hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą bët’a horënası k’ë nadhırsı ı ̨ł̨aghë nënë ąsı tu ts’ëda ̨ ́hoghëdısı, 
Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıł̨aghë lamıl nonë́na ts’ën sǫlaghë nënë chú Ëghezë Yëholye Zaghë 
nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë huk’ë. 

 
ËDLĄGHË NIH TS’UDZË NËNË HOTS’I DËNË TS’ËN YAŁTI BËBA HOɁA ORËŁK’I HADÉɁ 
Nëyałtı dënë bëł yanëłtı hadé counsel@fırstnatıonsdrınkıngwater.ca ts’ën haghųłé 

 
T’ąt’u ërıtł’ıs selyé bası orıł̨kır hadé Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë bëts’ën yaghułtı 1-833-2524200 ts’ën. 

 
ËDLĄGHË NIH TS’UDZË NËNË HOTS’Į DËNË BËŁɁAɁ 
Tu ts’ëda bët’a horënanısı Nıh Ts’udzë Nënë (ëdırı nułı ̨www.firstnationsdrinkingwater.ca) hą hënı dé 
tsąbaɁa bëts’ëdı há bëba hoɁa.  

 
Senųt’a há dënı hadé, Tu ts’ëda bët’a horënanısı Nıh Ts’udzë Nënë Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı ërıtł’ıs 
dąłchudh hoɁą Senųt’a baıs Ërıtł’ıs ts’ën K’oldhır dënë fırstnatıonswater@deloıtte.ca ts’ën ëyı hılë dé, Nıh 
Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą Senųt’a, PO Box 160 Stn Adelaıde, Toronto, ON Canada M5C 212 ts’ën. 

 
Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı senųt’a bası t’ąt’u hąsnısı ërıtł’ıs dąlchudh hoɁa Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır 

dënë ts’ën. Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë tu ts’ëdą t’ahı bët’a honëlyël̨ësı Tëdhë Yatı Zaghë naké hulta, naké 

lamıl nonë́na ts’ën nake hots’ën bëba hoɁą senųt’a hıłchú há. 
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ËDLĄT’Ú TSĄBAɁA SETS’ËDI HAɁAɁ 
 

ËDLĄTIË DËNË GHONËDI HÁɁ 
Dënë thënë tsąbaɂa bëts’ëdı t’ąnëłt’ë nënë Nıh Ts’udzë Nënë k’ë naghıdhır bası tu ts’ëda ttha-hots’ën 
bëghodınısı bëgharı.  

 
T’ąnëłt’ë dëgharı naghënı t’anıłtha naghıdhır bası.  Ëdırı k’ësı, Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, ıłaghë lamıl 
lǫtonë́na ts’ën sǫlaghë nënë k’ë nǫk’ë nıyá dé nëts’ëdı hoɁa Ëyunë Dzınë Zaghë nonë́na hulta, naké lamıl 
taghë ch’adhëł hots’ën, ëyır hılë dé nëba ëya nëlı ̨dé, nëtth’ı chú nënı bët’a horëna dé.  

 
TsąbaɁa t’ąnëłt’ësı ëładunë hanëłt’ë há, t’at’u tu hoghëdı halyanısı, ëyı chú Nıh Ts’udzë Nënë t’anıłtha 
nahıë hayorıl̨a nënë ch’ası nats’ëdesı. T’ąnëłt’ë dënë ts’ëdı hası nëghëı-bası t’anëłt’ë nënë nëghëı bëgharı: 
• Dënë thënë Ëyunë dzınë Zaghë, ıł̨aghë lamıl lotonë́na bëthchënë lotonë́na ts’ën sǫlaghë k’ë bëdzınë dé 

ërıtł’ıs sele łasdı.̨ëłk’ëtaghë nënë hots’ën bëba hoɁą Ëyunë dzınë Zaghë nonë́na, naké lamıl taghë ch’adhëł 
chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë, ëyı kú nıh ts’udzë nënë k’ë 
nadhırnısı tu ts’ëda boghëdı tthá hots’ën. T’ahı dënë bëba horënası bëtth’ıɁa chú bënıɁa, bëba ëładunë ts’ën 
bëts’ëdı há nųt’á.   

• Dënë thënë Ëyunë dzınë Zaghë, ıł̨aghë lamıl lotonë́na bëthchënë lotonë́na ts’ën sǫlaghë k’ë huto bëtł’ąghı 
huto nok’ë nıy̨á dé ërıtł’ıs sele bëba hoɁa nonë́na ts’ën sǫlaghë.ëłk’ëtaghë-nënë hots’ën Ëyunë dzınë 
Zaghë, ıł̨aghë lamıl lotonë́na bëthchënë lotonë́na ts’ën sǫlaghë chú Ëghezë Yëholye Zaghë nonë́na, 
nake lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë k’ëyaghë ëyı kú nıh ts’udzë nënë k’ë nadhırnısı tu ts’ëda boghëdı tthá 
hots’ën. 

 
Dënë thënë hëtıë ëya hajası ëłu tsąba bëghërët̨’a bëts’ëdı hoɁa. 

 
Nıh Ts’udzë Nënë Tu Ts’ëdą bët’a horënası senųt’a hąsnıd̨é $Solonë́na bëhchëne lamıl tsąbaɁa bëts’ëdı há, ëyı 
Įłaghë bëthchënë ta ̨ńısı ts’ën hoɁąsı tth’ı t’ahı tu ts’ëdą boghëdınısı nıh ts’udzë nënë k’ë ëyı tsąba bëts’ëdadı 
há. 

 
ËDLÓ DËNË THËNË CHÚ NIH TS’UDZË NËNË TSĄBA BËGHĄNILYÉ HÁɁ 
Dënë thënë ërıtłıs dąłchudh hoɁa Hah zaghë łasdı,̨ naké lamıl nonë́na ts’ën taghë hulta hots’ën. Sa t’ahulta bëlą 
dé Ërıtł’ıs tsën k’oldhır dënë naghëlnı há t’ahı ërıtł’ıs ëłtth’ısı. 

 
Nıh Ts’udzë Nënë $Sǫlaghë bëthchënë lamıl dëgharı bëts’ën naghënı há łotonë́na dzınë t’ahu hą snın̨ısı, ëyı hılë 
dé Nëyatı koë ̨hą hënı bası senųt’a hą snı ̨hëł ëyı t’anąde bëghą yatı há, t’ahı tthënısı.  

 
Ëłk’ëtaghë sa hodhır dé, tarëlyų Nıh Ts’udzë Nënë tanısë hanëłt’ë tsąba bëba dątł’ılë há t’ahı bëba hoɁąnısı Nıh 
Ts’udzë Nënë k’ë nadhırsı tu ttha-hots’ën boghëdınısı gharı.  T’ahu ërıtł’ıs dąlchudh bëla dé dënë ts’ën naghënı 
bonıdhı há. 

 
ËDLĄT’U DËNË THËNË CHÚ NIH TS’UDZË NËNË TSĄBA BËGHĄNILYÉ HÁɁ 
Dënë thënë ërıtł’ıs dąłchudh bëba hoɁą, ëyır hılë dé, Nıh Ts’udzë K’olde dënë  Nıh Ts’udzë K’olde dënë Ërıtł’ıs 
dënëdzı thëla, nëzı thëɁa bëł tth’ı ̨nëba hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë k’ë naghıdhır dé t’ahu tu ts’ëdą tthá-hots’ën 
boghëdınısı.  Nën thënı hëtıë ëya hanëj̨ası bası ërıtł’ıs senële dé, nën thënë ërıtł’ıs senële hoɁą. Nıh Ts’udzë K’olde 



 

 

dënë Ërıtł’ıs dënëdzı thëla, t’ahı hëtıë ëya hajs bëzı hëdı.̨ 
 

Ërıtł’ıs łą dąlyádé, t’ahı thënë ërıtł’ıs sël̨ası Nıh Ts’udzë K’olde dënë Ërıtł’ıs dënëdzı thëla ëyı bëgharı há. 
Ëya hanëj̨a dé, Nıh Ts’udzë K’olde dënë Ërıtł’ıs dënëdzı thëla nëł hılë nıd̨hën dé, Thënë Ërıtł’ıs Seghųłé ëyı hılë dé 
Ërıtlłıs ts’ën k’oldhırı bëts’ën yaghułtı.́  

 
Ërıtł’ıs senëlası nıłı ̨horıl̨ı ̨dé www.firstnationsdrinkingwater.ca tsën bëkáyųı.̨ 

 
Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı hą dadı ́há Ërıtł’ıs ts’ën kl’oldhır dënë 
bëts’ën ërıtł’ıs hëlchudh hoɁą. 

 
T’ahı dënë bëba hoɁąsı tsąbaɁa bëts’ëdı hoɁą Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a ıl̨a hënı dëkolú bëts’ëdı 
hoɁą ëyı nıh k’ë nadhır dé. 

 
Ërıtł’ıs ts’ën kl’oldhır dënë bëts’ën ërıtł’ıs hulchudh haghųlé, tsątsanë bënı hųlı ̨k’ë 
www.fırstnatıonsdrınkıngwater.ca k’ë hots’ı ̨ëyır hılë dé tsątsanë bënı hųlı ̨k’ë Ërıtł’ıs hulchudh haghųłé 
fırstnatıonswater@deloıtte.ca ts’ën, ëyı hëł bëyaghë yatı bët’a ërıtł’ıs hëlchudh haghųlé 647-738-5206 ts’ën, 
ërıtł’ıs koë ̨bët’a hëlchudh tth’ı hoɁą First Nations Drinking Water Settlement, PO Box 160 Stn Adelaide, Toronto, 
ON Canada M5C 2J2 ts’ën. 

 
Hëtıë boghëdı ıł̨aghë t’ayı ̨Ërıtł’ıs dąlchudh há t’ahı Dënë Ërıtł’ıs dąłchudhë Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë ts’ën, ëdırı k’ëdaghë 
dëtł’ıs bëgharı.  

 
NËYATI DËNË HORËSĮ HUSĄ ËRITŁ’IS DĄLCHUDH HÁɁ. 
Įla. ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yałtı Dënë nëba yałtı há. ĮłaghëɁąsë dënë Yałtı Dënë bëts’ën yanëłtı ëdırı tsątsanë bënı hųlı ̨k’ë 
counsel@firstnationsdrinkingwater.ca. 

 

ËDLĄT’U NËYAŁTI DËNË BËTS’ËN NAGHËNIɁAɁ 
Canada, (ĮłaghëɁąsë dënë bëba hılë), ĮłaghëɁąsë dënë ha Yałtı Dënë ts’ën naghëłnı há ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı 
nëyatı bası Nıh Ts’udzë Nënë ts’ëdanı hëł, ëdırı nëyatı bası. Nëyatı koë ̨nëyałtı bëts’ën naghënı há hą hënı, nënë 
naghıłnı hılë ërıtł’ıs selye bası.  

 
SENŲT’A BASI ËDLĄT’I ËDLĄT’IË BËRËSNIɁAɁ 
T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë Canada ghanëyałtı há bëba hoɁël̨ë t’ahí senu ̨t̨’a bası.  T’ąt’ı hats’ëdı hadé 
Canada ëłtth’ılë hajanısı Ëghezë Yëholye Zaghe nonë́na, naké lamıl nonë́na ts’ën ıł̨aghë hulta ts’ën tth’ú bëghą 
nayëł̨tılë há, t’ahu tu dëlk’ël ts’ëdą há hok’ënaghıd̨e hılëɁa. 

 
Nıh Ts’udzë Nënë senųt’a ıl̨a dadı ́dé bëghą ësǫt’ılë, kuló Dënë thënë Nıh Ts’udzë Nënë Hots’ı ̨hëlıs̨ı ërıtł’ıs 
dąłchudh há bëba hoɁą. 

 
SENŲT’A BASI SËDI HASŁE HOɁĄ HUSĄɁ 
Dënë thënë bëzı bëdı ̨halye há senųt’a bası nëyatı koë ̨hą hënı bëł hułdų há.  ĮłaghëɁąsë dënë ha Yałtı Dënë bëba 
hoɁël̨ë dënë thënë bëzı bëdı ̨bëdı ̨halyé há senųt’a hots’ı.̨ T’ahı dënë thënë Nëyatı Koë ̨hots’ı ̨bëts’ëdı horëlı ̨dé 
bëzı bëdı ̨halyé há nëyałtı dënë hëł yawałtı hułdų walé.  
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Nıh Ts’udzë Nënë dënë hą hënı hılë hoɁą bëba esǫt’ılë senųt’a bası. Nıh Ts’udzë Nënë dënë senųt’a há nıdhën 
hılë dé, t’ąt’ı bëka ërıtł’ıs bëɁa ësowat’ılë Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë há, ëyı ërıtł’ıs sël̨ası.   

 
Ërıtł’ıs senële nëts’ëdıɁa hodılë, nëzı sęnųt’a bëdı hanëlelëdé ëyı chú ërıtł’ıs dąlchudh hılë dé, nıh ts’udzë nënë 
Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë bëts’ën t’ahu k’ë nadhırsı korın̨ı hılë dé, tsąbaɁa nëts’ëdı hılë, ëyı chú Canada 
bëghanayëł̨tı nëba hoɁël̨ë. 

 
ËDLĄT’I BËT’ORËDHI NIH TS’UDZË NËNË HOTS’Į DËNË BËTS’Į HËNËŁE HAɁA SENŲT’A BASIɁ 
1. Canada hëtıë t’ahı ëłtth’ı nëzu danıd̨hënsı ttha-hots’ı ̨tu ts’ëda bëdı ̨halyé há ëyı ësǫt’ılë há yëk’ënade há 

t’ahı ĮłaghëɁąsë dënë bëba. 
 

2. Canada hëtıë t’ahı ëłtth’ı nëzu danıd̨hënsı ttha-hots’ı ̨tu ts’ëda bëdı ̨halyé há ëyı ësǫt’ılë há yëk’ënade há 
ıł̨aghëɁąsë dënë bëba nıh ts’udzë nënë k’ë nadé tu ts’ëdą bëkoë ̨yısë hok’ëtł’a hots’ën.  Canada $Ëłk’ëtaghë 
bıllıon k’ołtthı ́ha Hah Zaghe tonë́na ts’ën ıł̨aghë, naké lamıl tonë́na hulta ts’ën tth’ú, tsąba bët’orëɁa há tu 
ts’ëdą hëtıë boghëdı hëł ëyı chú nıh ts’udzë nënë k’ë tu hoghëdı koë ̨hëtıë serëldhën há.  

 
3. Canada hą hënı hanësı t’ąt’ı hodle há tu ts’ëdą bası t’ahı ëłtth’ı honıd̨hënsı, ëyı t’ahı dënë bëts’ëdı há 

hok’ëtł’a tu dëlk’ëł ts’ëdą dënë bëkoë ̨yısı hųlı ̨há.  
 

4. Canada hą hënı t’ahı ëłtth’ı honıd̨hënsı  Safe Drinking Water for First Nations Act, S.C. 2013, c bëdı ̨halyé 
há.  Nonë́na ts’ën ıł̨aghë Hah zaghe tonë́na ts’ën ıł̨aghë, naké lamıl nonë́na ts’ën naké hulta ts’ën tth’ú, 
ëyı nëyatı bası ëłtth’ı ́halye há tu ts’ëdą hëtıë nëzų há Nıh Ts’udzë Nënë  k’ë bëbá.  

 
5. Canada hą hënı $Nonë́na mıllıon tsąba hųlı ̨há Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë Bëdagharı t’ąt’u Tu Ts’ëdą Nëzų hųlı ̨há.  

 
6. Canada hą hënı $Lot’ą mıllıon tsąba hųlı ̨há Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë ërıtł’ıs nëyatı ërıtł’ıs-bası ëłtth’ı ́bëgha dayatı 

há. 



 

 

ËDLĄGHI SËBA YAŁTI HAɁAɁ 
 

ËDLĄT’I HÁ NËYAŁTI DËNË SËBA YAŁTIɁAɁ 
T’ahı Bëts’ëdarëdısı Dënë ghą nëyałtısı chú ĮłaghëɁąsë dënë bëba McCarthy Tétrault LLP chú Olthuis Kleer 
Townshend LLP (“ĮłaghëɁąsë dënë Yałtı Dënë”) yëba yałtısë.̨   ĮłaghëɁąsë dënë Yałtı Dënë bëts’ën yanëłtı 
ëdırı tsątsanë bënı hųlı ̨k’ë counsel@firstnationsdrinkingwater.ca. 

 
ĮŁAGHËɁĄSË DËNË YAŁTI DËNË BËTS’ËN NASNI HOɁĄ HUSĄɁ 
Įla. Nëyatı koë ̨hą hënı há ĮłaghëɁąsë dënë Yałtı Dënë bëts’ën naghënı há. 

 
KÚ SËTS’I NËYAŁTI DËNË HORËSĮ DÉɁ 
Nënë naghıłnıɁa nëyatı dënë nëts’ënı há nëba hoɁą. 

 
ËDLĄT’U NIH TS’UDZË NËNË HOTS’Į DËNË SENŲT’A HĄ SNĮɁAɁ 
Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨dënë senųt’a bëba hoɁą dé Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı senųt’a hą snı ̨dé ëyı 
dëtł’ısı bëgharı há Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë bëts’ën ërıtł’ıs hëlchudh hoɁą Tëdhë zaghë naké, naké lamıl nonë́na 
ts’ën naké hulta ts’ën tth’ú.  

 
Ëlų bëgha honı horıl̨ı ̨dé tsątsanë bënı hųlı ̨k’ë www.fırstnatıonsdrınkıngwater.ca ts’ën bëkënųtá ëyı 

hılë dé Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır dënë bëts’ën yaghułtı 1-833-252-4220 ts’ën. ĮłaghëɁąsë dënë ha yałtı tth’ı 

bëts’ën nayëłtı orıł̨kır hadé counsel@firstnationsdrinkingwater.ca ts’ën 

NIH TS’UDZË NËNË HOTS’Į DËNË ËDŁĄGHË TS’ËN YAŁTI HAɁA SENŲT’A BASIɁ 
Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı ̨orëłkır hadé IłaghëɁąsë dënë ha yałtı ts’ën yaghųłtı ́ counsel@firstnationsdrinkingwater.ca ts’ën. 

 
Nıh Ts’udzë K’oldé dëłtth’ı Bedagharı senųt’a hą snı ̨dé ëyı dëtł’ısı dabëts’ı ̨dé bëgharı há Ërıtł’ıs ts’ën k’oldhır 
dënë bëts’ën ërıtł’ıs hëlchudh hoɁą Tëdhë zaghë naké, naké lamıl nonë́na ts’ën naké hulta ts’ën tth’ú tsątsanë 
bënı hųlı ̨k’ë fırstnatıonswater@deloıtte.ca ts’ën ëyır hılë dé ërıtł’ıs koë ̨hots’ı ̨hëlchudh há First Nations Drinking 
Water Settlement, PO Box 160 Stn Adelaide, Toronto, ON Canada M5C 2J2 ts’ën. 

 
ËŁŲ HONI HÁ ËDŁĄGHË BËTS’ËN NËYASTIɁAɁ 
Ërıhtł’ıs Hoghëłnı Dënë bëts’ën nayëł̨tı 1-8330252-4220 ts’ën. 

 
ĮłaghëɁąsë dënë ha yałtı tth’ı bëts’ën nayëłtı counsel@firstnationsdrinkingwater.ca ts’ën 
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	Ëdląt’ı̨ bërësnı̨Ɂa senųt’a basıɁ
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	NËYATI DËNË HORËSĮ HUSĄ ËRITŁ’IS DĄLCHUDH HÁɁ.
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