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 naghı̨ dhır húsą dzınë k’ë, kulo tadhë hok’ëtł’a
ëyır ghı̨ tı̨ lë húsąɁ
Ëyı hılë dé
Nëtıhku Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨ dhır húsą dzınë k’ë, kulo tadhë
hok’ëtł’a ëyır ghı̨ tı̨ lë húsąɁ
Ëyı hılë dé
Nën ëdırı nëts’ën norę̈ ltth’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 naghı̨ dhırsı kulo ëyır ghı̨ tı̨ hılë Ëghezë
Zaghë tonë́ na náke lamıl k’ë huto bëtł’ąghë besdołısı ëyı nën husąɁ
Ę̈ Ɂ dé, ëdırı yatı nı̨ tą nëba sę̈ . Nëyatı Nëdhë bëgharë ę̈ Ɂ 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
Ëdırı senųt’a bası ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı t’ahı yëk’ëdolyąı Gottfriedson v. Canada (Nëyatı Nëdhë Koę̈
No. T-1542-12) t’ahı Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anısı (“Hadaghına ĮłaghëɁąsë dënë”) ëyı chu bëskënë (“Dënë Skënë”) Dzınë
t’ayı̨ Honëłt’anısı ëyı sëkuı Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨ desı dzınë t’ayı̨ kulo ëyır ghı̨ tes hılë
tëdhë k’ëtł’á. Nëyatı Nëdhë Koę̈ nëyałtı dënë senųt’a basë hą hënı Dënıë ëłk’ënáde Zaghë nonë́ na ts’ën dı̨ ghı̨ náke
lamıl nonë́ na ts’ën ı̨ łaghë dzınë k’ë, ëyı chú t’ahı hąsı̨ nısı hëtıë bëł hoɁą ëdırı Hadaghı̨ na ĮłaghëɁąsë dënë bëba ëyı
chú Dënë Skënë T’ąt’u dënë nëyatı dënë ëla dëłtth’ıë nëyatı dënë t’ahı ëłu bëł hası.
Ëdłąt’I senųt’ą hąsnıɁaɁ
Senųt’a bası t’ahı bëts’ëdıhası bonëłt’u Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anısı Hadaghına Dënë chú Dënë Skënë Dënë:
$Hónë́ na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı: Tarëlyų Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anısı Dënë
dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ naghı̨ desı dzınë t’ayı̨ (kulo ëyır ghı̨ tes hılë tëdhë k’ëtł’á) Įłaghë
lamıl łotonë́ na bëhchënë nonë́ na chú Įłaghë lamıl łotonë́ na bëhchënë lotonë́ na ts’ën łasdı̨ huk’ë bëba hoɁa’
$Hónë́ na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı k’a ëretłıs ha. Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé
Dënëharë Koę̈ bëts’ı̨ ërıhtł’ıs k’ë dëtł’ıs, ëdırı Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anısı bëł hutosę̈ , ëją Yatı Nı̨ t’a bëłą ts’ën
dëtł’ısı tsątsanë hųlı̨ k’ë https://www.justicefordayscholars.com/schools-lists T’ahı besdołı̨ sı Dzınë t’ayı̨
honëłtąsı Ëghezë Zaghë tonë́ na, náke lamıl sǫlaghë dzınë k’ë huto bëtł’ąghë huto, ëyı bëts’ı̨ hanısıs t’ahı
bëts’ën norę̈ ltth’ı hası Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı ka ërëtł’ıs bëba hoɁą.
$Sǫlonë́ na mıllıon Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Naghëłna Tsąba nı̨ t’ą: Canada $Sǫlonë́ na mıllıon naghëłnı ha
Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Naghëłna Tsąba nı̨ t’ą bët’orëɁa ha dënë yët’a senudhıha, hëtıë ghëna tth’ı, hǫnëltën,
yatı, dënë ch’anıë, bënonı dalı, ëyı hëł t’ahı yoghëlnıhadé, tsąba hëlts’ılë́ Ɂa Dënë ts’ënı dëłtth’ısı Canada
bëgharë. Tsąba naghënıë dënë bëts’ën naghënı hılëɁa ëghëdalana ëyı tsąba hëdołnı.
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Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëba sënųt’ąnısı ëyı bëdı. Nıh Ts’udzë Nënë Koę̈ ĮłaghëɁąsë dënë bëba
ërıhtł’ıs selyanıs bët’ahorënawalıle bëgha yatı ts’ën hotëdhırsı.
Dënë nëyatı ëla dëłtth’ıë ëdló ërıhtł’ıs sele hoɁa’Ɂa $Hónë́ na Lamıl tsąba Dzınë t’ayı̨ honëłtąsı Bëts’ën Naghënı
basıɁ
T’ąhı ërıhtl’ısę̈ lası Ëłëts’ëltsų dzınë Zaghë dı̨ ghı̨ , náke lamıl nonë́ na ts’ën náke k’ë ërıhtł’ıs sele bëba hoɁąsę̈ ëyı
bǫnıdhır de.
Ërıhtł’ıs danıłchudh bëlą hade Įłts’usı Zaghë dįghı̨ , náke lamıl nonë́ na ts’ën taghë Įłaghë Ch’adhël:Sǫlonë́ na Łotą
saretł’ıs k’ë. T’ąhı ërıhtl’ısę̈ lası ı̨ ghahaghulë bëdarę̈ tëlëtth’u.

Ëdląt’u ërıhtł’ıs sasłeɁaɁ
Ërıhtł’ıs selye ha tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë bǫła ha, ëyı chú erıhtł’ıs dhëth tth’u hųlı̨ .
Tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë ërıhtł’ıs hųłı̨ sę̈ Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı (Deloitte) tsątsanë bënı k’ë, tarëłyų senële
ënaldhı nëba hoɁą : www.dayscholarsclaims.com k’ë
Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı (Deloitte) ërıhtł’ıs dhëth ëdırı bëts’ı̨ sę̈ . Nıh ts’udzë nënë k’ë tth’ı hųlı̨ sę̈ . T’ąhı
ërıhtl’ısę̈ lası tsątsanë bënı hųłı̨ k’ë, fax, hëlchudh ërıhtł’ıs koę̈ hot’sı̨ Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëts’ën.
Náke ërıhtł’ıs ëładunë hųlı̨ :
Dzinë t’ayı̨ Honëłt’ası Ërıhtł’ıs Dhëth selye ha t’ąhı ghënası Dzınë t’ayı̨
www.dayscholarsclaims.com

Honëłt’ası bëba

T’ahı bëts’ën norëltth’ısı Ërıhtł’ıs Dhëth selye hası nënë nëts’ën halyade, nëłts’ı ha, t’ąhı besdołı̨ nısı Dzınë
t’ayı̨ Honëłt’anıs Ëghezë Zaghë Tonë́ na, náke lamıl sǫlaghë k’ë ghënanısı www.dayscholarsclaims.com
Ërıhtł’ıs ënaldhën de ëyı chú tarëlyų ëłtth’ı hëłchudh hanëla de, Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı yënëłı̨ ha nëts’ëdı hoɁą k’a
tsąba naghënı ha. Tarëlyų t’ahorët’ı̨ sı bëł senëla de Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı ı̨ ghą nët’ı̨ hu nëts’ën naghënı ha.
Ałdanë nëts’ën naghënıde Ëłahanodhır Naghënı Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈ Bëghą Senųt’ą
bët’ası (IRSSA), ëyı hılë de nëts’ën naghënı ha McLean Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs Senųt’ası, nëba hoɁą huto hasę̈ Dzınë
t’ayı̨ Honëłt’anıs Senųt’ası bëhëł, ëdırı nëts’ën naghënıhılëde nahıë Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs naghı̨ dhır hılëde t’ąt’ı
nënë k’ë.
Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı asıë ënaldhën hılëde selye ha, ëłu asıë horët’ısı ëyı ka nëts’ën nayełtıha ëłu ërıhtł’ıs selye
ha.
Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı erıhtł’ıs senële bëdı̨ halyade asıë bası (Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs nats’ıdhır bëdı̨ de ëyı huto
Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs besdołı̨ de Ëghezë Zaghë Tonë́ na, náke lamıl sǫlaghë k’ë), bëghą nayatı ha horı̨ ke hoɁąsę̈ .
Ëkonodhırde, nëyałtı dënë ĮłaghëɁąsë dënë bëba Yatı bëɁa (naghıłnıhıleɁa) nët’sënı hoɁą, ëyı hëł ëdëba yanëłtı tth’ı
hoɁą, (nëyałtı dënë nëba yałtı hadë nën naghıłnı) hoɁą. Thënë Ëghëlanası Yënëłı̨ sı bëts’ën hą chú ı̨ lë huto bası, yëghą
yałtı hëł ëyı chú Thënë Ëghëlanası Yënëłı̨ sı t’adısı nąde hasę̈ .
Ëdlo senųt’ą ts’ı̨ sëts’ën naghënıhaɁaɁ
T’ahı ëłtth’ısı Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs bëba ı̨ gh bëts’ën naghënı ha, taghë sa huk’ë ërıhtł’ıs dąlchudh tł’ąghë.
Dzınë t’ayı̨ Honëłt’anıs besdołı̨ sı Ëghezë Zaghë Tonë́ na, náke lamıl sǫlaghë k’ë ëłu ghënası bëba nënë nëts’ën halyade
ërıhtł’ıs senële ha, ërıhtł’ıs dąlchudh bëłą hułdu nët’ı̨ ha, ëyı hëł ëłakulı yëba t’ahı bëts’ën norę̈ ltth’ırsı ałdanë ërıhtł’ıs
sę̈ la dodı de t’ahı hëtıë hultaghë bası.
Hëtıë dëgharë ërıhtł’ıs senële ëyı chú tarëlyuë nëts’ı̨ asıë bëł haghųle t’ahı hots’ëkéı. Ërıhtł’ıs Ts’ën K’oldhırı bëba
hoɁą ha tsąba naghënı ha.
Ku ëdır ërıhtł’ıs selye ha nëts’ëdı horı̨ lı̨ de, ërıhtł’ıs tth’ı nëts’ën hëlchudh ëyı hëł ëłu honı horı̨ lı̨ de ëdlalye
haɁaɁ
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Ërıhtł’ıs dhëth horı̨ lı̨ de, nëts’ëdı tth’ı de, ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bëghą ëłu yatı horı̨ łı̨ 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

