
 

YATI NĮT’Ą SENŲT’A HĄSNĮSI ËYU CHÚ ËRIHTŁ’IS SELYE T’ĄT’U 

HA 

 

Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé nën Dënëharë Koę̈ naghı̨dhır húsą dzınë k’ë, kulo tadhë 

hok’ëtł’a ëyır ghı̨tı̨lë húsąɁ 

Ëyı hılë dé 

Nëtıhku Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨dhır húsą dzınë k’ë, kulo 

tadhë hok’ëtł’a ëyır ghı̨tı̨lë húsąɁ 

Ëyı hılë dé 

Nën ëdırı nëts’ën norę̈ltth’ı hosą boghıłnı ha, ǫnıɁa tth’ı, ëyı hëł nën nëtł’a hot’ą, Dënë 

dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghıdhırsı bëba dzınë ëyır naghı̨dhırsı kulo ëyır 

ghı̨tı̨hılë Ëghezë Zaghë tonë́na náke lamıl k’ë huto bëtł’ąghë besdołısı ëyı nën husąɁ 

 

Ę̈Ɂ dé, ëdırı yatı nı̨tą nëba sę̈.  Nëyatı Nëdhë bëgharë ę̈Ɂ snı̨. Hëtıë ts’ëthıë bëk’ayaghųłtı 

nëbasë nëts’ı̨ bëgharë ëłtth’ı nëyatı bëts’ën nǫltth’ı háɁa. 

ËDLĄT’I HALĮɁA ËDIRI YATI NĮT’AɁIɁ 

Ałdanë bëghą yątı nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba Gottfrıedson v. Canada hulyı (Nëyatı Nëdhë 

hultaghë dëtł’ıs T-1542-12) Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı bëghąhodı t’ahı yëkadarıtłısı (ëdırı ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba Hadaghı̨na) ëyı chú bëskënë (ëdırı“Dënë skę̈në ĮłaghëɁąsë dënë bëba”) Dzınë t’ayı̨ 

honëłtąsı sëkuı Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨dhır (“IRS”) dzınë t’ayı̨ ëyı 

chú tadhë ëyı ghı̨tı̨hılë Nëyatı Nëdhë Koę̈ nëyałtı dënë senųt’a basë hą hënı Dënıë ëłk’ënáde Zaghë 

nonë́na ts’ën dı̨ghı̨ náke lamıl nonë́na ts’ën ı̨łaghë dzınë k’ë, ëyı chú t’ahı hąsı̨nısı hëtıë bëł hoɁą 

ëdırı Hadaghı̨na ĮłaghëɁąsë dënë bëba ëyı chú Dënë Skënë T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë 

nëyatı dënë t’ahı ëłu bëł hası.  

Ëdırı senu’ta t’ahı bëł háde Hadaghı̨na ĮłaghëɁąsë dënë chú Dënë Skënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

tsąba bası bëbasę̈:  

• $Hónë́na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı: Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı t’ahi 

Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨dhır dzınë t’ayį, (kulo tadhë hok’ëtł’a 

ëyır ghı̨tı̨lë) $Hónë́na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı yëka ërëtł’ıs ha 

hoɁą.  Ërıhtł’ıs thëla IRS t’ahı Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı ëją ërıhtł’ıs Yatı nıt’ą bëlą ts’ën ëyı 

chú https://www.justicefordayscholars.com/schools-lists/ k’ë. T’ahı besdołı̨sı Dzınë t’ayı̨ 

honëłtąsı Ëghezë Zaghë tonë́na, náke lamıl sǫlaghë dzınë k’ë huto bëtł’ąghë huto, ëyı bëts’ı̨ 

hanısıs t’ahı bëts’ën norę̈ltth’ı hası Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı ka ërëtł’ıs bëba 

hoɁą. 

 

• $Sǫlonë́na mıllıon Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Naghëłna Tsąba nı̨t’ą: Canada $Sǫlonë́na 

mıllıon naghëłnı ha Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Naghëłna Tsąba nı̨t’ą bët’orëɁa ha dënë yët’a 

senudhıha, hëtıë ghëna tth’ı, hǫnëltën, yatı, dënë ch’anıë, bënonı dalı, ëyı hëł t’ahı 

https://www.justicefordayscholars.com/schools-lists/k’ë.
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yoghëlnıhadé, tsąba hëlts’ılë́Ɂa Dënë ts’ënı dëłtth’ısı Canada bëgharë.    Tsąba naghënıë 

dënë bëts’ën naghënı hılëɁa ëghëdalana ëyı tsąba hëdołnı.   

Senųt’aha tsąba basë huto, Nıh Ts’udzë Nënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba bëł hılësę̈.  Senųt’aha tsąba 

basë huto ëyı Nıh Ts’udzë Nënë koę̈ T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë bët’a horëlą walılë, nëyatı 

ts’ën hotëdhırɁa. 

$Hónë́na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı ërıhtł’ıs selye bonıdhı 

Ëłëts’ëlts’ų dzınë Zaghë dı̨ghı̨ náke lamıl nonë́na ts’ën náke holtaghë k’ë.  $Hónë́na Lamıl 

tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı bëlą háde Įłts’usı Zaghë dı̨ghı̨ náke lamıl nonë́na 

ts’ën taghë k’ë. 

Ëdırı yatı nıt’a tarëlyų t’ahodı senut’ą basë hąsnısı, ërıhtł’ıs selye, ëłk’ënıëɁa dënë nëyatı dënë 

ëla dëłtth’ıë t’ąt’u tsąba bëts’ën nılye ha, ëyı hël ëłu honı kënëta ha.   

 

T’AHI YATI NĮT’Ą DIRI BËŁ SĘ̈ 
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ËŁŲ HONI BËGHĄ 

 

 Ëląt’ı hąhodıɁa nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba nųt’aɁıëɁ 

Nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba nųt’aɁıë bëghą nëyatıdé dënëłą bëł, tarëlyų ëłëdalt’ë bëghą yatı ëłtth’ı 

bëghąnųt’ą basë.  Įlaghë dënë thënë ëłch’asë nëyatı hılëɁu, ı̨łaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı hadé, 

ı̨łaghëɁąsë dënë bëba nëyatısę̈.    Ëdırı dënë ëła t’olyıhadé, “dënë nëyatı dënë” chú ëla dëłtth’ıë 

nëyatı dënë, dënë ëła t’olyıhadé “dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë” hulyı. 

Nahıë dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë hëtıë hok’ënadé dënë nëyatı dënë hok’adé base, 

ëyı hëł tarëłyų dënë hoba hok’adhır.  T’ahı asıë hëdënı́rı̨nı bët’orëɁa nëyatı dënë t’ahı ghą nëyatısı 

yënı́rı̨nı ha.  Ëdırı dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë t’ahulyıhadé “ 

 Ëląt’ı ghąhodıɁa nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba nųt’aɁıëɁ 

Nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba Gottfrıedson v. Canada hulyı ëyı chú Nëyatı Nëdhë hultaghë dëtł’ıs 

T-1542-12.   Nëyatı koę̈ “hąhënı” ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası Ëghezë yëholye 

Zaghë náke lamıl nonë́na ts’ën sǫlaghë dzınë k’ë, t’ahodıhade hąsnısę̈ bëghą nëyatı bonıdhı ha 

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı k’ësı.  

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı hąsnısı bëghą yątıɁa t’ahı dënë ghą nëyałtısı bëghą dayatıha, 

t’ahı bëba ëghëdalanası.  Nëyatı koę̈ hąhënısı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı t’ąt’ı bëghą hodısı 

t’ahı dënë ghą nëyałtısı nëyatı bası ëłtth’ıluto ohëdı huto ëyı bolɁą hahodılë.    

Taghë ĮłaghëɁąsë dënë bëba nëyatı, Nëyatı Koę̈ hąhënı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı 

k’ëyaghë: 

 

• Hadaghı̨na – tarëlyų Dënë dedlınë ja’ nıh k’ë náde dënë t’ahı IRS naghıdesı sëkuı dalı̨ hú, 

kolu ëyır ghı̨tes hılë, ı̨łaghë lamıl łotą bëhchënë nonë́na chú ı̨łaghë lamıl łotą bëhchënë 

łotonë́na ts’ën łasdı̨ k’ëyaghë. Nëyatı basë t’ahı dënë ha dayëłtıhadé, Hadaghı̨na ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba, Charlotte Gilbert, Diena Jules, Darlene Bulpit, chú Daphne Paul. 

 

• Dënë skę̈në – bëtıkuɁa nǫk’ënı̨ya, ëłtth’ı ërıhtł’ıs gharë dënë ghąltı, dënë ghąltı ëłtth’ı 

ërıhtł’ıs hëdı, Hadaghı̨na.  Nëyatı basë t’ahı dënë ha dayëłtıhadé Dënë skę̈në ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba, Amanda Big Sorrel Horse chú Rita Poulsen. 

 

• Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈  - ı̨laghë bëhchënë ąsı bëts’ı̨ nıh k’ë IRS hoɁanısı ëyır hılë de nıh 

ts’udze hots’ı̨ dënë  t’ahı bëł sı/huto Hadaghı̨na ëyı chú bëł dorëlı̨sı ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

t’ąt’ı nëyatı hëł. Dënë ghą nëyałtısı Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

Tk’emlúps te Secwépemc Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ëyı chú 

Sechelt Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ (shíshálh Nıh Hots’ı̨) 

hadat’ı̨. 



4 
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Nëhıyë sëkuı IRSs “ëyı naghı̨de” t’ahodıhade tëdhë IRSs naghı̨de. Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı sëkuı Dënë 

dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨dhır IRSs dzınë t’ayı̨ ëyı chú tadhë ëyı ghı̨tı̨hılë 

ëyı “Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı” hulyısę̈. Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë bëba hadąt’ë 

ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ghą́.  

Dënë ghą nëyałtısı t’ąt’ı ghąhodıhade IRSs t’ąt’u t’anodhı bëghëdhınıs, Canada huto Canada łąta 

yëba hayı̨la huto, T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë bëyatı chú bëch’anıë, ëyı hëł ëłtth’ı bëbë 

nut’anıs bëyatı chú bëch’anıë hoton ha besdołı, ëyı chú bënı ëłtth’ı hanodıhıle.   

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı Hadaghına ha hok’ënade IRS naghıdesıɁa ëłtth’ılë hanodınıs 

D́́zınë t’ayı̨ honëłtą naghı̨dası.  ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı Dënë skënë chu Nıh Ts’udzë 

Nënë Koę̈ ha hok’ënadhır, ëyı tth’ı ëłtth’ılë hanodınıs t’ahı hadaghınası D́́zınë t’ayı̨ honëłtą 

naghı̨dası IRSs chú IRS ërıhtł’ıs hodlı̨ bëgharısı.  

 ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëdląt’ı bëgha hodılëɁaɁ 

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

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı ëdırı bëgha hodılë t’ąhı dënë hok’ëtł’a IRSs naghı̨dhırsı bëkoę̈ 

k’ësı. T’ahı bëka ërëtł’ısnısı senut’a Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ Sëkuı 

Honëltën Koę̈ Senut’a Hąsnısı (“IRSSA”) t’ahı bëł hade Ëłëlt’ë Haghënıë Yënırını (“CEP”).  

Ëya halya Bëtth’ı chú Hosłınë Basë  

Ëdırı nëyatı ı̨łaghëɁąsë dënë bëba, ëdırı hosłı̨në chú hëtıë dënë tth’ı ëyahalya sëkuı Dënë dedlınë 

ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ hanodhırnı̨sı, ëyı bëghą hodılë. D́́zınë t’ayı̨ honëłtą Hadaghına 

bëba hoɁą ërıhtł’ıs sedale ha Thënë Asıë Net’ıɁa Hodleı (“IAP”) IRSSA hosłınë chú hëtıë bëtth’ı 

ts’ën ëya halyanıs IRSs Dzınë t’ayı honëłtanıs ëyır naghı̨dhırsı. 

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

ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ ëyı 

Nıh cho bëghąhats’ëdıhılë.  T’ahı bëghą yatı dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł hanodhırsı, Dënë dedlınë ëdırı 

Nıh K’ë nadé Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ naghı̨déɁu, ëyı McLean Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé 

Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ Bëghą Senųt’ą McLean ërıhtł’ıs k’ë bëłsę̈. Ëłu McLean Nıh K’ë nadé 

Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ Bëghą Senųt’ą, ëyı hëł t’ahı Sëkuı Honëltën Koę̈ bëł bëghą́ k’ǫlyą hadé 

ëdırı ts’ën bëkënųta: https://indiandayschools.com/. 

Dzınë t’ayı̨ honëłtą t’ąhı Naghı̨desı ́IRSs ëyı chú K’oldhırı Bası Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë 

nadé Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ naghı̨denıs ëłu bëba hoɁa ërıtł’ıs seleha 

Dzınë t’ayı̨ honëłt’ąsı bëba hoɁą bëts’ën naghënı ha senųt’a k’ëyaghë, ëdırı Dzınë t’ayı̨ honëłt’ąnıs 

K’oldhırı Bası Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nade Dzınë sëkuı honëłtën koę̈ naghı̨de huto, ëyı chú 

IRS naghı̨dhır huto, ëdırı hoɁąk’ë hots’ı̨ bëts’edıhılë de nahıë sëkuı honëltën koę̈ hot’sı̨ tthá holą 

nënë hots’ën naghı̨dhırsı Dzınë t’ayı̨ honëłt’ąnısı, McLean K’oldhırı K’ësı Dënë dedlınë ëdırı Nıh 

K’ë nade Dzınë sëkuı honëłtën koę̈ naghı̨de Senųt’ąsı Hąsnısı ëyır hılëde IRSSA bëł.  

https://indiandayschools.com/
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Ëdırı k’ësı: 

 

• IRS naghįdhır de, ëdırı k’ësı, Įłaghë lamıl łotonë́na bëhchënë ëłk’ëtonë́na- Įłaghë lamıl 

łotonë́na bëhchënë ëłk’ëtonë́na ts’ën náke ëyı chú CEP bëghą nonę̈dı IRSSA bët’a, kulo 

IRS naghı̨dhırsı, ëdırı k’ësı Įłaghë lamıl ëłk’ëtonë́na ts’ën taghë- Įłaghë lamıl ëłk’ëtonë́na 

ts’ën dı̨ghı̨ hots’ën Dzınë t’ayı̨ honëłt’anıs ëyır naghı̨dhır, nëts’ëdıha hoɁą Dzınë t’ayı̨ 

honëłtą Įłaghë lamıl ëłk’ëtonë́na ts’ën taghë- Įłaghë lamıl ëłk’ëtonë́na ts’ën dı̨ghı̨ hots’ën 

ëyı nëts’ën naghënıha nëba hoɁą huto senųt’a bët’a. 

 

• K’oldhırı Bası Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nade Dzınë sëkuı honëłtën koę̈ naghı̨dhır de, 

ëdırı k’ësı, Įlaghë lamıl łotonë́na bëhchënë donë́na- Įlaghë lamıl łotonë́na bëhchënë donë́na 

ts’ën sǫlaghë huk’ë hots’ën, kulo Dzınë t’ayı̨ Honëłt’a IRS k’ësı naghı̨dhır de, Įlaghë lamıl 

łotonë́na bëhchënë donë́na ts’ën ëłk’ëtaghë- Įlaghë lamıl łotonë́na bëhchënë donë́na ts’ën 

ëłk’ëdı̨ghı̨ huk’ë hots’ën, nëba hoɁą tsąbaɁa bëka ërı̨tł’ıs ha senut’ąɁa. 

 

Dënë t’ahı bëdı̨ 

T’ahı Hadaghınahı ëyı huto Dënë Skënë (bëdı̨) horëlı̨sı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı hots’ı̨ 

ërıhtł’ıs dąłchudh bëlą ts’ën tth’u Ëyunë Dzınë Zaghë tonë́na, náke lamıl honë́na sǫlaghë ch’adhël 

k’ë, t’ahı bëł hılësı ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëł hılësı bëba ësǫt’ılë Senut’a bët’a. 

T’ahu bëł hodhırɁa, (nëdı̨) ha hoɁę̈lë ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası. 

Hëtıë ëłtth’ı dıtł’ıs de nëdı ha ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı hots’ı̨, ëyı chú “Hadaghınahı” ëyı 

huto “Dënë Skënë” bası nëba hoɁą de Senųt’a bası nëba hoɁąsı. 

Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëba  

Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëba Senųt’ą bası bëdı. Asië bëɁa horëłą walılë ëdırı Nıh 

Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëbası, t’ąt’usı bëghą dayatı ha Sënut’a bası.  

 

SENŲT’A 

 Ëdląt’ıɁa Senųt’ahıɁ  

Senųt’a Dzınë t’ayı̨ honëłtą t’ayı̨ bëba halı̨ (ı.e. Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë bëba) ëyı chú bëskënë 

(ı.e. Dënë Skënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba). Senųt’a bonëłt’u Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë bëba chú 

Dënë Skënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba bëts’ëdı ha hoɁą. Dzınë t’ayı̨ honëłtą (Hadaghına ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba) sëkuı IRS naghı̨de dzınë t’ayı̨ (ı.e. tadhë ghıtesıhıle).  

Ërıhtl’ıs k’ë dëtl’ıs IRS ts’ı̨ Dzınë t’ayı̨ honëłtą t’ahı bëł bëgha dayëtı Senųt’a bası ëdırı ërıhtł’ıs 

bëlą dëtł’ıs yatı nı̨t’aɁıë (chú tsątsanë bënı hulı̨ k’ë 

https://www.justicefordayscholars.com/schools-lists/).  T’ahı dëtł’ısı náke ts’ën nadërëłya: 

https://www.justicefordayscholars.com/schools-lists/
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• Įłaghë ërıhtł’ıs k’ë dëtł’ısı, IRS hąsnı Dzınë t’ayı̨ Honëłt’ąsı bëł; chú 

• Náke ërıhtłłıs k’ë dëtł’ısı, IRS t’ahuk’ë Dzınë t’ayı̨ Honëłt’ąsı bëł huto. 

Sëkuı Honëltën Koę̈ bonëłt’u ërıhtł’ıs k’ë bëł Senųt’a bası.  

Tarëlyų Senųt’a bası Hąsınsı ëją hulı̨: www.justicefordayscholars.com/wp-

content/uploads/2021/Gottfriedson-Settlement-Agreement-FINAL-Signatures-Added.pdf  

T’ahi bëts’ëdı hëł yët’orëłtthı Dzınë t’ayı̨ honëłtą Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë bëba: Thënë bëba 

$Hónë́na Lamıl tsąba Naghënı 

Senųt’a ërıhtł’ıs bëgharı, Dzınë t’ayı̨ honëłtą Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąhı daghënanısı 

Ëghezë Zaghë tonë́na, náke lamıl k’ë ëyı chú IRS naghı̨dhırsı bëzı d̨ëtł’ıs ı̨łaghë nënë k’ë sëkuı 

honëltën koę̈ naghır $Honë́na lamıl bëts’ëdı ha hoɁąsı̨.  Bëka ërı̨tł’ıs hąsnıhadé:   

• Įłts’usı Zaghë dįghı̨, náke lamıl nonë́na ts’ën taghë hutaghë k’ë huto bëtł’ąı̨ nonë́na ts’ën 

ı̨łaghë sa hudhır ërıhtł’ıs senëla bëdaharët’a Ëłëts’ëlts’ų dzınë Zaghë dı̨ghı̨, náke lamıl 

nonë́na ts’ën náke k’ë; 

• Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë ghënanı́sı Ëghezë Zaghë 

tonë́na Naké lamıl sǫlaghë k’ë; chú 

 

• Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë ëdırı Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı 

ı̨łaghëɁąsë huto bëłghı̨lésı sëkuı honëltën koę̈ łą nënë hots’ën, ëyı hëł ałdąnë bëts’edılësı: 

(i) Ëłk’ësë T’anodhır Nanı Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ Bëghą Senųt’ą 

hots’ı̨, (ii) t’ahı nanısı McLean Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ 

Bëghą Senųt’ą, ëyılëdé, (iii) t’ahı nanı senųt’ą hots’ı̨ sëkuı honëltën koę̈ basë t’ahı McLean 

Bëghą Senųt’ą ërıhtł’ıs k’ë dëtł’ısı.   

T’ąnëłt’ë dënë ts’ën nanı hultaghı dódısę̈ ëdırı bëts’ën nanı Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën nanı basë.  

Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën nanı k’arëɁu halyéha walılë.  Tarëlyu yëka ërı̨tł’ısı ę̈Ɂ snı̨ bëts’ën 

nanı $Hónë́na Lamıl, t’anıłtha naghı̨dhır bëgharılë Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë 

nëyatı dënë Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı basë.  

T’ahı asıë bëts’ën norę̈ltth’ıhade Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë  

Dzınë t’ayı̨ honëłtą besdołı̨de t’ahą Ëghezë Zaghë tonë́na, náke lamıl k’ë huto bëtł’ąı huto, t’ahı 

asıë bëts’ën norę̈ltth’ıhade t’ahı besdołı̨sı Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı 

dënëł bëba ërıhtł’ıs sele bëba hoɁąsı.  

Ëłu honı asıë t’ahı bëts’ën norę̈ltth’ıhası hulı̨ t’ąt’u ërıhtł’ısenëlehası ëdırı k’ë “Ërıhtł’ıselye 

hoɁa’hu t’ahı besdołı̨sı bëba Hadaghı̨na T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë” 

k’ëyaghë ts’ën dëtlłıs. 

T’ahi bëts’ëdı hëł yët’orëłtthı Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë ëyı chú Dënë Skënë bëba: Dzınë t’ayı̨ 

honëłtąsı Naghëlna Tsąba 

http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/Gottfriedson-Settlement-Agreement-FINAL-Signatures-Added.pdf
http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/Gottfriedson-Settlement-Agreement-FINAL-Signatures-Added.pdf
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ëyı hıledé ëdırı ts’ën http://www.justicefordayscholars.com/ 

Senųt’a bası $Sǫlonë́na mıllıon Dzınë t’ayı̨ honëłtą Naghëlna Tsąba nılya t’ahi bëts’ëdı hëł 

yët’orëłtthı Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë ëyı chú Dënë Skënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba.  

Tsąba nılya t’ahı bët’orëɁahade, dënë yët’a senudhıha, hëtıë ghëna tth’ı, hǫnëltën, yatı, dënë 

ch’anıë, bënonı dalı, ëyı hëł t’ahı yoghëlnıhadé, tsąba hëlts’ılë́Ɂa  Dzınë t’ayı̨ honëłtą Naghëłna 

Dënë (“Naghëłna Dënë”).  Naghëłna Dënë Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé-bëbasıhasë ëyı chú 

ëdınë harëhasę̈ Canada bëł (senu’t’a sǫlaghë koldhır dënë Canada bëgharı bënerę̈ltł’ıs).  

Naghëłna Dënë t’ąt’u ërıhtł’ıs selye hası ëdırı Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë ëyı chú Dënë Skënë 

bëba tsa’baɁa bëts’ëdı ha ëdıre dënë yët’a senudhıha, hëtıë ghëna tth’ı, hǫnëltën, yatı, dënë ch’anıë, 

bënonı dalı bëba bët’orëɁa ha.  T’ąt’u ërıhtl’ıs selye hası tsąba ka ërëtł’ıs ha.   

Bëdárëdı́ 

Ëdırı Canada “bëts’ën norę̈ltth’ıhelë” t’ahı bëts’ëdı hëł yët’orëłtthı bëghą yaghı̨tısı, nëyaltı dënë 

Hadaghına chú Dënë Skënë ĮlaghëɁasë dënë ëyı bëlą ha, ëyıɁa hanëdhë tsąba naghënı ha 

bëk’ats’ëde ëłu.  Ëdırı hanëdho ha t’ahı hats’ëdı hade:  

• Ëłąkolı Hadaghına ĮłaghëɁasë dënë Canada ghą nëyałtıhelë ëłtth’ılë t’anorıdhırnısı Dzınë 

t’ayı̨ honëłt’ąsı chú IRS naghı̨desı.  

• Ëłąkolı Hadaghına ĮłaghëɁasë dënë Canada ghą nëyałtıhelë ëłtth’ılë t’anorıdhırnısı Dzınë 

t’ayı̨ honëłt’ąsı chú IRS naghı̨desı ëyı hëł bëtıhku bët’a hënëlyę̈lësı IRS tth’ı bëɁa. 

Tarëlyų ërıhtł’ıs bërëdıhı ëją bula t’ok’ë dëtł’ısı 42.01 chú 43.01 Bëghą Senųt’ą bëyë. ĮłaghëɁąsë 

dënë bëba Ëts’ënı Dënë bëts’ën yaghułtı orı̨kur horı̨lı̨dé ërıhtł’ıs bërëdıhı bëghą chú 

t’aghąhodısıtth’ı. 

 

ËRIHTŁ’IS SELYE 

 Ëdląt’u Hadaghına ĮłaghëɁasë dënë ërıhtł’ıs seleɁa Dzınë t’ayı honëłt’ası Tsąba 

bëts’ën naghënı haɁ 

Dzınë t’ayı honëłt’ası Tsąba bëts’ën naghënı hadé, Hadaghına ĮłaghëɁasë dënë ërıhtł’ıs dąle hoɁa 

Ërıtł’ıs ëdırı bëts’ën Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ërıhtł’ıs dąlye bëlą ts’ën tth’ú.  

T’ąt’u Ërıhtł’ıs Hıłchu ha 

Ërıhtl’ıs hųlı̨ ha Ëłëts’ëltsų dzınë Zaghë dı̨ghı̨, náke lamıl nonë́na ts’ën náke k’ë tsątsanë bënı hųlı̨ 

chú ërıtł’ıs dëdhëɁa.  

• Tsątsanë bënı k’ë ëją bulá www.dayscholarsclaims.com ëyı chú tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë 

ënaldhı́ hoɁą.  

• Ërıhtł’ıs dëdhë horı̨lı̨de Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën yaghųłtı (Deloitte) ërıhtl’ıs nëts’ën 

hëlye ha.  T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë t’ahı ërıhtł’ıs sę̈lası hëlchudh 

huto fax ëdırı bëts’ën Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı. 

http://www.dayscholarsclaims.com/
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dayscholars@waddellphillips.ca 
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T’ahı tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë yëka ërı̨tł’ıs de ı̨gha selye ha.  

Įłaghë t’ayı̨ Ërıhtł’ıs seghųle. ĮłaghëɁase ërıhtł’ıs senela de, bët’a tthá norę̈ltth’ı ha. 

Ërıhtł’ıs Selye 

T’ąt’u ërıhtł’ıs senela ha Ërıhtlłıs bëyaghë ts’ën hųłı̨.  

Ërıhtł’ıs senële de, t’ahu k’ë IRS naghıdhırsı t’ąt’ı dzınë k’ë tth’ı hëł haghųle Dzınë t’ayı̨ 

hǫnënëłtanısı.  

Hëtıë dëgharı t’ahı nëba bët’orëdhı hası horët’ı̨ Ërıhtł’ıs senële de: 

• Ërıhtł’ıs IRSs bası de Dëtł’ıs Įłaghë (IRSs T’ahı bëk’oją Dzınë T’ayı̨ Honëłt’ası) ërıhtl’ıs 

dëɁąsı horı̨lı̨lë Dzınë T’ayı̨ Honëłt’ası, t’ahı horı̨lı̨ t’ayı̨ Ërıhtł’ıs k’ë  

• Ërıhtł’ıs IRSs bası de Dëtł’ıs Náke (IRSs T’ahı bëk’oją huto Dzınë T’ayı̨ Honëłt’ası) 

ërıhtl’ıs t’ahı ëłtth’ısı horı̨lı̨lë Dzınë T’ayı̨ Honëłt’ası, t’ahuk’ë naghı̨dhır hu, t’ahı IRS 

Dzınë T’ayı̨ Honëłtąnısı.   

Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën yaghųłtı nëts’ëdı horı̨lı̨ de.   

T’ąt’u torëlyų Ërıhtł’ıs Selye Ëją Dëtłısı C Senųt’ası Hąsnı K’ë: 

www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/08/Schedule-C-Claims-Process-

EN.pdf  

 

Ërıhtł’ıs selye Bëlą  

Įłts’usı Zaghë dįghı̨, náke lamıl nonë́na ts’ën taghë Įłaghë Ch’adhël:Sǫlonë́na Łotą saretł’ıs 

k’ë Erıhtł’ıs Bëłą danıłchudh ha  nëba ërıhtł’ıs selye horı̨lı̨ de.   

 T’ahı besdołı̨sı Hadaghına ĮłaghëɁasë Dënë bëba ërıhtł’ıs senela hoɁą husąɁ 

Ëghezë Zaghë tonë́na, náke lamıl k’ë huto bëtł’ąı huto, t’ahı asıë bëts’ën norę̈ltth’ıhade t’ahı 

besdołı̨sı Hadaghına ĮłaghëɁasë Dënë bëba ërıhtł’ıs sele bëba hoɁąsę̈ $Honë́na lamıl Dzınë t’ayı̨ 

Honëłt’ası Tsąba bëts’ën naghënı Ërıhtł’ıs Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën hëlchudh ha.  

T’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ Ërıhtł’ıs 

T’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ Ërıhtł’ıs ëją bulą www.dayscholarsclaims.com tsątsanë bënı hųłı ̨k’ë 
senële horıl̨ı ̨de.  

Ërıhtl’ıs t’orıłɁa hade T’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ Ërıhtł’ıs ëdırı Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën 

yaghųłtı (Deloitte) ërıhtł’ıs horı̨ke ha, nëts’ën hëlchudh hanële ha.  Tarëlyų ërıhtł’ıs senelası 

hëchudh huto faxed Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën haghųle. 

Tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë ërıhtłıs senela de ı̨gha ha.  

T’ąt’u ërıhtłıs senela ha T’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ Ërıhtł’ıs bëyaghë hųlı̨. 

http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/08/Schedule-C-Claims-Process-EN.pdf
http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/08/Schedule-C-Claims-Process-EN.pdf
http://www.dayscholarsclaims.com/
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Ëdla’ghë Tthërë Ërıhtł’ıs Sele HoɁa  

T’ahı bëts’ën norę̈ltth’ı hanısı (nëyatı koę̈ kodıɁa dënë besdołı̨ de łąta bëzı nı̨t’anısı) ëyı ërıhtł’ıs 

sele bëba hoɁa t’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ ha.  

T’ahı bëts’ën norę̈ltth’ı hanısı dodı de (nëyatı koę̈ kodıɁa dënë besdołı̨ de łąta bëzı nı̨t’anısı) ëyı 

t’ahı ttherë hulta de ërıhtł’ıs sele bëba hoɁa t’ahı asıë bëts’ı̨ bënënı hųlı̨ ha. T’ahı bëts’ën norę̈ltth’ı 

hası t’ahą łąta besdołı̨de ërıhtł’ıs selya hëdı̨ Indıan Act bëgharë, (t’ahı atthë hots’ı̨ bëlą hots’ën) 

a. t’ahı hëł hanı̨ja haghına ëyı hutl hanı̨jele ëłanahedhır 

b. sëkuı 

c. bëtukasë 

d. bëtıhku 

e. bëk’ıkë 

f. bëk’ıkë bëskënë 

T’ahą́ bëts’ën norę̈ltth’ı hası ı̨łaghë ąłt’ëde ëłët’ëde tth’ı, ëyı bëts’ën norę̈lthırsı ı̨łaghë t’ayı̨ ha 

ërıhtł’ıs sele  tarëlyų bëba. 

Ërıhtł’ıs t’ąt’u selye ha Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł hanodhırsı T’ąt’u ëyı chú ëją 

Ërıhtł’ıs D Senųt’a Hąsnı̨sı k’ë: www.justicefordayscholars.com/wp-

content/uploads/2021/08/Schedule-D-Estate-Claim-Process-EN.pdf  

 

NËT’I CHÚ T’ALYE HASI ËRIHTŁ’IS SELYE BASI 

 Ëdląghë kodı ha ërıhtł’ıs sesłesı ëłtth’ı huto haɁ 

Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën norę̈ltth’ı ërıhtł’ıs selye de bası, ëyı hëł ëłtth’ı huto ha.   

Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı thënë ëghëlana dënë ha yałtı ląt’ılë ĮłaghëɁasë Dënë bëba hots’ı̨ ëyı chú 

Canada tth’ı hots’ı̨. Nëyałtı koę̈ Deloıtte bëdzı nı̨t’a Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ha.  

 Ëdląt’u ërıhtł’ıs selye nët’ı̨ haɁaɁ 

Ëdırı t’ąt’u ërıhtł’ıs selye nët’ı̨ hëł: 

(1) T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı ëyu chú/ëdırı huto Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł 

hanodhırsı tsątsanë hųlı̨ k’ë ëyı huto ërıhtł’ıs hëlye (tsątsanë bënı hųłı̨ k’ë, fax, hëlchudh 

ërıhtł’ıs koę̈ hot’sı̨) Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën. 

 

(2) Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı kolnı ha ërıhtł’ıs nılchudh de, ërıhtł’ıshase 

bëtł’alchudh. 

 

http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/08/Schedule-D-Estate-Claim-Process-EN.pdf
http://www.justicefordayscholars.com/wp-content/uploads/2021/08/Schedule-D-Estate-Claim-Process-EN.pdf
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(3) T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı ëyı huto Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł hanodhırsı nahıë 

t’arınısı bëdı̨de, Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı dënë ts’ën nayełtı ha bëghǫt’a ha ëłtth’ı senalye 

ha.   

 

(4) T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı ëyı chú Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł hanodhırsı bëts’ı̨ 

ërıtł’ıs Canada ts’ën hëlye nët’ı̨ ha tarëlyų ëłtth’ı chú bëghą orëlkır huto ha t’ahı ërıhtł’ıs 

sę̈lanısı.  Canada tarëlyų t’arınısı hųlı̨lëde, Canada Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ts’ën hëlye ha.  

 

(5) Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı kodı ha ërıhtl’ıs selyahı bëts’ën naghënı huto ha Senųt’a bëgharı.  

Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı kodı ha hëtıë k’olyąde t’arınısı ëłtth’ılëde, bëdı̨ halye ha.  

 

(6)  T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı ëyı chú Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł hanodhırsı ts’ı̨ 

ërıhtł’ıs hąsnı̨de bëts’ën naghënı ha, Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı naltł’aɁa t’ąt’u dënë ts’ën 

naghënınıs, T’ahı Ërıhtł’ıs Selesı ëyı chú Bëts’ën norę̈ltth’ı Dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł 

hanodhırsı dëtl’ısı bëgharı.     

Ërıhtł’ıs sedalye tth’u, Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ëłtth’ı t’ahodısı ę̈Ɂ danı̨dhën ha hëtıë nëzu hadëı̨ła 

hëł, ëyır hılë de honı ëłtth’ılë snı̨de bëbası t’ahı ërıhtł’ısę̈lası bëbası norę̈ltth’ı ha.  

 

 Ëdłąt’ëha ërıhtł’ıs sesłahı ı̨lasnı̨de/bëdı̨ hutoɁ 

Ëdırı t’ąt’u halyesę̈ ërıhtł’ıs selyahı ı̨lasnı̨de: 

(1) Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı nëts’ën ërëtł’ıs ha t’ąt’ıɁa ı̨lasnı̨sı ëyı hëł bëdı̨ halyası. 

a. T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası bëba hoɁę̈lë ërı̨tł’ısı nënëlı̨ ha bëdı̨ halyanısı Ërıhtł’ıs Ts’ën 

K’oldhırı bëba ësǫt’ılë de ëdırı ërıhtł’ıs IRS Dëtł’ısı E k’ë thëɁę̈lëde Senųt’a 

Hąsnı̨sı, ëyı huto t’ahı besdoł’ınısı Ëgheze zaghe Tonë́na, Náke lamıl sǫlaghë ts’ën 

tth’u.  

b. T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası bëba hoɁąsę̈ ërı̨tł’ısı nënëlı̨ ha bëdı̨halynısı nëhıë t’ahodı 

bëgharısı.  T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası bëba hoɁąsę̈ ërı̨tł’ısı nënëlı̨ ha Ërıhtł’ıs Ts’ën 

K’oldhırı t’ąhı ërıhtl’ısę̈lası ts’ën yatını̨Ɂa ha t’ahı bëba hoɁąsı ëretł’ısı nënët’ı̨ ha, 

ëyı hëł ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yatı ha yëts’ënı ëdınë naghëłnıhıleɁa, ëyı chú ërıhtł’ıs 

t’ąt’ıɁa bëdı̨ halyası.    

(2) T’ąt’u dënë nëyatı ëla dëłtth’ıë nëyatı bëba hoɁąsı ërı̨tł’ısı nënëlı̨ ha ëłąta yëba t’ahı Thënë 

Ëghëlanası Yënëłı̨sı nǫnële bası Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ı̨ła hënınısı. Thënë Ëghëlanası 

Yënëłı̨sı Nëyatı Koę̈ hots’ı̨ bëzı nı̨t’ą ëłaghë ërıhtł’ıs dąlchudh ha t’ahı Ërıhtł’ıs Ts’ën 

K’oldhırı ı̨la hënısı.  

(3) T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası ërı̨tł’ısı nënëlı̨ horëlı̨sı Thënë Ëghëlanası Yënëłı̨sı bëthë bëba hoɁąsę̈ 

dënë ha yałtı yëba yałtı horëlı̨de, T’ąt’u dënë nëyatı ëla dëłtth’ıë (ĮłaghëɁąsë dënë bëba 

Yałłtı) nëghëłnıhıleɁa, ëdëba yałtı tth’ı, ëyı chú naghëlnıɁa dënë ha yałtı t’ąhı horëlı̨sı tth’ı 

hoɁą. Ërı̨tł’ısı nënët’ı̨ bası t’ąt’u hası, T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası t’adınısı yatı dëgodhë hëł hoɁą.    
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(4) Thënë Ëghëlanası Yënëłı̨sı t’anı̨dhënsı t’ąt’ı dąlchudhı dëtł’ısı gharı T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası (ëyı 

huto dënë ha yałtı) ëyı chú yatı dëgodhı hëł de T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası bëts’ı̨. 

(5) Thënë Ëghëlanası Yënëłı̨sı kodı ha ërı̨tł’ısı nënët’ı̨ T’ąhı ërıhtl’ısę̈lası bëts’ën ërëtł’ısú ëyı 

chú Canada t’anąde yatı ha.   

  

T’AHI DËNË HA YAŁTI ËDIRI NËYATI BASË 

 

  ËdląghıɁa dënë ha yałtı dënëɁa T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë 

bëbaɁ 

Dënë ha yałtı T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë t’adolyıhadé ĮłaghëɁąsë dënë ha 

Yatı nëzų nı̨Ɂa.  ĮłaghëɁąsë dënë ha Yatı nëzų nı̨Ɂa bëts’ën nayę̈łtıhadé ëją k’ë: 

Bëyaghë Yatı: 1-888-222-6845 (tsąba nanılë) 

Tsątsąnë bënı hųlı̨ k’ë: dayscholars@waddellphillips.ca 

 

 

 

 

ĮłaghëɁąsë dënë ha Yatı nëzų nıɁa ëdırı nëyatı bëbasë bëzı: 

 

John Kingman Phillips 

Bëyaghë Yatı: (647) 261-4486 

john@waddellphillips.ca 

 

Peter R. Grant 

Bëyaghë Yatı: (604) 886-4846 

pgrant@grantnativelaw.com 

 

Diane Soroka 

Bëyaghë Yatı: (514) 939-3384 

dhs@dsoroka.com 

 

Otto Phillips 

Bëyaghë Yatı: (289) 481-0425 

otto@waddellphillips.ca  

 

 

W. Cory Wanless 

Bëyaghë Yatı: (647) 261-4486 

cory@waddellphillips.ca 

 

 

Naghënı hılë ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yatı bëł yatı ha, ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëyı 

huto Senųt’ą bası tth’ı.  

  Ëdląt’u dënd ha dayałtı bëts’ën naghënıɁaɁ 

Canada naghëłnıha ĮłaghëɁąsë dënë ha Yatı nëzų nı̨Ɂa bëba t’ahı tsąba hëłdołtsı̨sı. Nëyatı Koę̈ t’ahı 

Naghënıë Hąsnı̨sı t’ąnëłt’ë Canada naghëłnı hası dënë ha yałtı bası ëłtth’ı gharı, ëyı hëł t’anëłt’ë 

tsąba bëk’ǫıdhırsı hëtıë dënëłt’ë chú esǫt’ılë.  Dënë ha yałtı bası ëłtth’ı gharı ëyı chú tsąba 

bëk’ǫıdhırsı ëładunë senųt’a naghënı ëyı chú tsąba naghënıë k’arëɁų walılë t’ahı Hadaghına bëba, 

mailto:dayscholars@waddellphillips.ca
file:///C:/Users/tina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/17JOXRUJ/john@waddellphillips.ca
mailto:pgrant@grantnativelaw.com
mailto:dhs@dsoroka.com
mailto:otto@waddellphillips.ca
mailto:mailtocory@waddellphillips.ca
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ëyı hıledé ëdırı ts’ën http://www.justicefordayscholars.com/ 

ëyı huto Dzınë t’ayı Honëłtąnısı Naghëda Tsąba bëghąnılyenısı, t’ąt’usı bëts’ën naghënı ha.  

T’ąt’ıɁa ëyı chú hąsnı̨sı Dënë ha yałtı bası ëłtth’ı gharı ëja bola hasę̈: https://canlii.ca/t/jkg40k’ë. 

 

  Ëdląt’u ëłu honı sëtł’alyeɁa ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı chú Senųt’a basıɁ 

Yatı nı̨t’a ëłanılya ëdırı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı chú Senųt’a basıɁ  Tarëlyų senųt’ąsı 

hąsnı dëtł’ısı, nëyatı koę̈ hą̨hënısı senųt’ąsı hąsnı̨ bası, ëyı hëł ëłu honı chú dëtł’ısı, ëją 

http://www.justicefordayscholars.com/ tsątsanë hųlı̨ k’ë.  

ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yatı hë yanëłtı horı̨lı̨de ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëyı huto 

Senųt’a bası, nëba hóɁą ërıhtł’ıs hëlchudha, fax, bëyaghë yatı huto, ëyı huto tsątsanë hųlı̨ k’ë:  

Waddell Phillips Hëtıë Asıë Hënurı̨nı Ëghëlana ́Koë 

Ërı̨łtth’ą: Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı 

36 Toronto Street, Suite 1120 

Toronto, ON M5C 2C5 

Ërıhtł’ıs hëlchudh: 416-477-1657 

Bëyaghë Yatı: 1-888-222-6845 (tsąba nanılë) 

dayscholars@waddellphillips.ca 

Ërıhtł’ıs dhëth horı̨lı̨ de, nëts’ëdı tth’ı de, ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëłu yatı horı̨łı̨ 

hëł t’ąt’u ërıhtł’ıs selye tth’ı bası www.dayscholarsclaims.com k’ë nayųɁı̨ ëyı hılë de Ërıhtł’ıs 

Ts’ën K’oldhırı bëts’ën nëyąłtı: 

Deloitte: 

Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı dënë ëłtth’ılë ts’ën bëł 

hanodhırsı bëka ërëtł’ısı ts’ën k’oldhır c/o Deloitte 

PO Box 7014 

Toronto, ON, Canada M5C 0A9 

Ërıhtł’ıs hëlchudh: 416-601-6101 

Bëyaghë Yatı: 1-877-877-5786 

Tsątsąnë bënı hųlı̨ k’ë:  dayscholarsclaims@deloitte.ca 

 

Ëdırı yatı nı̨t’a Nëyatı Nëdhë bëɁa ę̈Ɂ snı̨sę̈. Yatı nı̨t’a ëłanılya senųt’a hąsnı.  T’ahı yatı nı̨t’ąnıs 

bët’a horënılëde t’ahuk’ë dëtł’ısnıs senųt’a hąsnı bëyaghë k’ë, sënųt’ąsı ëyı bëgharë hasę̈. 

 

ËŁU YATI HILCHÚ 

https://canlii.ca/t/jkg40
http://www.justicefordayscholars.com/
mailto:dayscholars@waddellphillips.ca
http://www.dayscholarsclaims.com/
mailto:dayscholarsclaims@deloitte.ca
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	5. Ëdląt’u Hadaghına ĮłaghëɁasë dënë ërıhtł’ıs seleɁa Dzınë t’ayı honëłt’ası Tsąba bëts’ën naghënı haɁ
	6. T’ahı besdołı̨sı Hadaghına ĮłaghëɁasë Dënë bëba ërıhtł’ıs senela hoɁą husąɁ
	7. Ëdląghë kodı ha ërıhtł’ıs sesłesı ëłtth’ı huto haɁ
	8. Ëdląt’u ërıhtł’ıs selye nët’ı̨ haɁaɁ
	9. Ëdłąt’ëha ërıhtł’ıs sesłahı ı̨lasnı̨de/bëdı̨ hutoɁ
	10.  ËdląghıɁa dënë ha yałtı dënëɁa T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë bëbaɁ
	11.  Ëdląt’u dënd ha dayałtı bëts’ën naghënıɁaɁ
	12.  Ëdląt’u ëłu honı sëtł’alyeɁa ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı chú Senųt’a basıɁ

