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Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ 

Nıh Ts’udzë Nënë Bëts’ën Naghënı TsąbaɁá ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı 

Nıh Ts’udzë Nënë Bëts’ën Naghënı TsąbaɁá ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı Canada 

K’ëyahgë K’olde ëyı bëghą bebası halı̨. Ëdırı bëghą nëyatısı Dënë dedlınë hayorı̨la hots’ı̨ t’ąt’u 

ëłtth’ılë hanordhırnısı Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ bët’a. Ëdırı bëghą̨́  yatı Canada K’ëyahgë 

K’olde bëgharı Dënë dedlınë hayorı̨la hots’ı̨ t’ąt’u ëłtth’ılë hanordhırnısı Dënëharë Sëkuı 

Honëltën Koę̈ bët’a ëyı bëgha sę̈, ëyı chú Dënë dedlınë hayorı̨la nadeı bëch’anıë ch’ası 

hotëdhır bëyatı tth’ı hulë hané Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ bët’a. 

Ëdırı bëghą̨́  yatı Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ naghıdeı ı̨łąghë t’ayı̨́ ëya halya hats’ëdılë – t’ahı 

ëła Dënë dedlınë hayorı̨la hots’ı̨ ëyı bëghą hodı̨́ Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ naghıdeı bët’a 

ëłtth’ılë hanodhırnıs. 

Ëdırı bëghą̨́  yatı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ Tk’emlúps te Secwépemc chú shíshálh Ëła (“Nëyatı 

basë t’ahı dënë ha dayëłtıhadé Nıh Ts’udzë hots’ı̨”), ëyı hëł Grand Councıl Cree nënë hot’sı̨ ëła 

dëłtth’ıë yëts’ëdanı (Eeyou Istchee). 

325 Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ ëła ëdırı bëghą yatı bëł. Nıh Ts’udzë “bëł-hade”, ĮłaghëɁąsë dënë 

bëba t’ąt’ı nëyatı “nëł” dını hoɁą nëyatı bası Ëghezë Yëholya Zaghë 30, hulta 2022 hanëdhë 

narët’anıs nëł dını bëlą ts’ën tth’u. “Nëł-hade” ëyı bëdarę̈tą, nël há nëba hoɁę̈lë. T’ahı tarëlyų 

Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ bëł nıłı̨ horı̨lı̨ dé www.bandreparations.ca ts’ën bëkënutá.  

Bëghą Senųt’ą 

Ëdırı ɁĘ̨̈́  snı̨sı Four Pillar principles bëgharı sę̈:  

• Dënë dedlınë bëyatı naghëln chú boghëdı hëł; 

• Dënë dedlınë bëch’anıë naghëln chú boghëdı hëł; 

• Dënë dedlınë hayorı̨la nadeı hëtıë daghëna ha; 

• Bëch’anıë tth’ı boghëdı. 

Canada K’ëyahgë K’olde dǫnëłt’ë naghëlnı há $2,800,000,000 (“Tsąba”) ëdırı t’ahı Ts’aba 

Hoghëłnı/Tsąba-Hëł-Tsılë hëł sënųta’ há bëlą hots’ën ëdırı Nıh Ts’udzë Nënë Bëts’ën Naghënı 

TsąbaɁá ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası. 

Ëdırı t’ahı Ts’aba Hoghëłnı/Tsąba-Hëł-Tsılë hëł bëts’ën norę̈ltth’ı há Tsąba hëtıë hoghëłnı há, 

ëyı chú Tsą̨ba nadërëlye há 325 t’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë bëts’ën ëyı hëł 

Four Pıllar prıncıples Ërıtł’ıs Dëtłısı bëgharı. 

  

Bëghą Senųt’ą ëdırı Nëyatı basë t’ahı dënë ha dayëłtıhadé Nıh Ts’udzë hots’ı̨ chú 

Canada K’ëyahgë K’olde dëgharı bëlą hots’ën ɁĘ̈ hédı, ëyıɁa Nıh Ts’udzë Nënë 

Bëts’ën Naghënı TsąbaɁá ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası. 

http://www.bandreparations.ca/


Ërıtł’ıs Dëtłısı ëdırı bëł há: 

• Tsąba t’alye hası bëghą senųt’a: Tarëlyu Nıh Ts’udzë t’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla 

dëłtth’ıë nëyatı dënë t’athë-łah bëts’ën naghënı $200,000 ëdırı Four Pıllars bëgharı 

hok’ats’ën dé há t’ąt’ı dałtsı hası; 

• T’athë Tsąba-Bonıdhı Bët’orëɁa: T’ąt’u halye dëtł’ısı nıh ts’udzë hots’ı̨ nët’ı̨ hułdų, 

Tsąba bëts’ën nı̨t’a há T’athë Tsąba-Bonıdhı Bët’orëɁa, ëyı tsąba dëgharı há Nıh ts’udzë 

bası $325,000,000 hanëłt’ë, 40% bëgharı t’ąnëłt’ë dëgharı, ëyı hëł 60% hanësı dënë 

nade bëba bët’orëɁa há. T’anëłt’ë bëgharı dëgharı ëłënëłt’ë dënë ts’ën naghënı Nıh 

Ts’udzë Nënë ts’ën. Dënë ëła dëłtth’ısı bëdagharı há t’ahı nı̨dha nadesı T’athë Tsąba-

Bonıdhı Bët’orëɁa bëts’ëdı, ëyı tsąba nı̨t’a hadé nıdha nade bası hoɁąsı há ëdırı t’anëłt’ë 

naghënı $325,000,000 bëhëł. 

• Łah Nënë Tsąba Bëts’ëdı HoɁą: Tarëlyų Nıh Ts’udzë Nënë bëts’ëdı há t’ahı tsąba nı̨t’ą 

nısı nadërëlye bası. Nadërëlye ëła dëgharı há Nıh Ts’udzë bëts’ı̨ dënë nade, t’ahı nı̨dha 

nade tth’ı bëba há. 

Tarëlyų Tsąba senılya hı̨lası dënë ts’ën nëdaghënı tł’ąghë Tsąba T’alye hası chú T’athë Tsąba-

Bonıdhı Bët’orëɁa Ts’aba Hoghëłnı/Tsąba-Hëł-Tsılë tsąba senıɁa há tsąba hoghëłnı dënë 

bëdagharı. 

Nonę̈́ na nënë hots’ën Tsąba bët’orëɁa ha. 

Nonę̈́ na nënë hots’ën Tsąba, Łah Nënë Tsąba Bëts’ëdı HoɁąsı t’ahı tsąba nı̨t’ą nısı ëyır hots’ı̨ 

tsąba t’orëɁa há. T’ahı Tsąba nılya nısı ëyı thëla há. 

Nonę̈́ na nënë hots’ën Tsąba bëłą dé, t’ahı Tsąba nılya nısı ëyı nadërëłya hılë dé ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba nılye há. Tarëlyų̨́  Nıh Ts’udzë tsąba nadërëłyesı Nıh Ts’udzë bëba hanısı tsąba 

dëgharı há. 

Ts’aba Hoghëłnı/Tsąba-Hëł-Tsılë bëgharı há Ërıtł’ıs Dëtł’ısı bëgharı, t’anëłt’ë hası dënë nade 

bëgharı, ëyı chú nıdha nadesı tth’ı bëgharı há.  T’ahı dëtł’ısı 40% dëgharı ts’ën, ëyı chú 60% 

t’anëłt’ë hası dënë nade bëgharı, ëyı chú nıdha nadesı tth’ı bëgharı há. 

Ts’aba Hoghëłnı/Tsąba-Hëł-Tsılë dënë dëłtth’ısı Dënë Dedlınë łotą dëłtth’ı há, ëłk’ëdı̨ghë 

tahalye há Nëyatı basë t’ahı dënë ha dayëłtıhadé Nıh Ts’udzë hots’ı̨ bëgharı ëyı chú T’ąt’u dënë 

nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë tth’ı bëł, ı̨łaghë Canada t’ąhı tthëda hası hıłchų̨́́  há. 

Tsąba/Hoghëłnı nıh ëłch’ası hots’ı̨ dënë dëłtth’ı há. 

Ëdırı ɁĘ̈ snı̨sı Nıh Ts’udzë Nënë hots’ı̨ T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë hą dadı 

há Canada bëgha nëyatı helë t’ahí ëłtth’ılë hanodhırnısı hanëdho ts’ën ëdırı Dënë dedlınë ëdırı 

Nıh K’ë nadé Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ t’anodhır ts’ıɁąnı. 

Canada K’ëyahgë K’olde tsąba nëghëłnı há t’ahí dënë ha yałtısı ëdırı tsąba naghënı hoɁąsı ëyır 

hots’ı̨ hılchú hılë Nıh Ts’udzë ĮłaghëɁąsë dënë bëba tsąba nı’ta’ nısı bëts’ıdı hılë. Canada 

K’ëyahgë K’olde hą hënı $20,000,000 naghëłnı há dënë ha yałtısı bëts’ën  



ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yałtı Bëts’ën Nayetı ts’ı̨ 

Waddell Phillips Professional Corporation 
Bëyaghë Yatı: 1-888-370-1045 (Naghënı hıłëɁa) 
Fax: 416-477-1657 
Tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë: bandclass@waddellphillips.ca 

T’ąhı bëts’ën: Band Reparations Class Action 


