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NĒKĀN ĀYĀMOWIN

Wēthāwāw ohci oko mental health of Canada, Mistāhi ni mithēwthētēnān kitā āstāmātāhk omā māsināhikān 
Mēskwāciwēpinikēwin, Mēskwāc Pimātsiwin (Changing Directions, Changing Lives) Thē mental health 
strategy of Canada. Ēyākomā māsināhikān,kosihtāniwik, Ikwāni ēkē kēsihtāniwik ānimā kihci kēkwāy kākē 
ātoskēmonāniwik kihci Okimāwin Kānātā kākē ātotācik Mental Health Commission, kākitā pimikothit kātāwā 
isāyāwin Āpril (Niski Pēsim) 2007.

Ēyākonik oko Omāmāwāpowāk (Commission) mēciēt kē māmithwākātcimēwāk Mēcētow kihci mitātāht 
omitānāw omā kitāsēnāw omā kākē othāstācik (Strategy). Ātcimowin kākē māwāsikonāmāhk oko 
ohci ēkā kātāwā kēsāyācik ēkwā mēna kā kositcik, owāhkomākāniwāwā, ēkwā mēnā mēcēt ānihi kā 
wētātoskēmikocik nisiwē omā kitāskēnāw, ēkwā ē sāwinikoyāhk oho ātcimowinā, ē kiskēmikoyāhk, ēkwā 
ē opinikoyāhk.

Strategy omā kātāwā isāyāwin kitātēspāthik kākithāw ohci āwēyāk, māmāw ēkwā kitā oshitāmāht nāwātc ē 
mithwāsik omā itā koci pimpāthētāniwik mithwāyāwin kākitāpāmiht āwēyāk ēkā kātāwā kēsāyāt pokānimā ē 
itātwāskēwiniht. Ēkwā mēnā owākomākānā. Nāmwāc omā witcāsin. Nāmothā māmātāwisiwin kēkwāy mēnā 
pēyāk isi māmitonēthēcihkān tāpimitsāhikātēk.

Ēkosi omā (Strategy) mēcēt kēkwāy ē pākāmiskākēk pāpētos isi ēkwā ēkosi pāpētos mēnā isi miskikātēw 
kēkwāy kitā kē isi wāskāwētocikātēk pētos tātēspāthik. Sohki kātoskācikātēk mākwēkwā ēyākonik 
pākāmskākwāk oko okimāwinā, ēkwā kākitāpātākwāw mithwāyāwin, ēkwā misākāmik itānāw āniki 
āthisitiniwāk kā isēkākocik omā ākosiwin kāmāsēkāwēcik oko tātwāskēwin. Ēkosi kitā totāmwāk oko 
(Commission) otātoskēwiniwāw, mākwā ēkwā kākithāw āwēyāk otcitāw mēnā take ātoskātāhk.

Ānohc omā ētāwināmākāwēyāk, pētos kitā ispāthētāyāk kēkwāy. Nāmothā kitā wihcāsin mākā ēkwā ēkotē 
ēyocithowēk omā kātāwāhk kitā ātēspāthic kā nānātāwihit āwēyāk ēkā kātāwā kēsāyāt.

Kākāskētānānāw kitā sāhkocētāyāk omā māmitonēthēcihkān kāyās ohci kāpātāpinikoyāk kā pā 
piskihtinikotcik oko mihcēt. Kākāskētānānāw ēkwā mēnā kitā kihci nāhoyāk kākithāw āwēyāk ēkā kātāwā 
kēsāyāt kitā wihcihēt kitā nānākātohkāht tāskoc āniki pētos kētāspinihcik. Kitā wāwihcētāyāk poko kātāwā 
isāyāwin misiwētā, pokānāwēyāk pēkwēsi ēyitātoskēt. Ēkwā misiwē kitā totāmāhk ēkā kitā wēcētāyāhk ānihi 
kāwē māciskākot ēkā kātāwā tātēsāyāt āhpo pēthisk kitā nisowānācihisot.

Mistāhi mākā āti mithonākwān. Otācihmowāk oko wēcihiwēwāk. Ēkwā mēnā itā āwēyāk kātoskēt mistāhi wā 
wihcihāw ēkā kitā wānihcikēt āwā okimāw āhpo oti okimāwin. Kikiskēthētānowinināw mithwāwāwinihk isi 
tātoh kēsikāw.

Mēskwātciwēpinikēwin, Mēskwātci Pimātsiwin (Changing Direction, Changing Lives) ēyāko omā tāskoc 
āskēwāsināhikān kitā māwāsikonikocik āthisitiniwāk misiwē omā āskiy ēkosi ēkā kitā kē kipihtinikocok 
kēkwāy. Kēstā kāwē wēcihiwān mākā.

Michael Kirby David Goldbloom Louise Bradley
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KĀMĀMAWASTĒK

Ēyākomā nistām ē itākāmisināniwik otā Kānātā. Nēkānēmākān ēyākomā otā kā pimotātocihkātēk kātāwā 
isi mithwāyāwin. Ēkā kitā kātāniwik omā ākosiwin ēkwā mēnā kitā nisitāwinācikātēk totāmiwin isi ēkwā 
mēnā āyāmowin ēyākonimā tāpwēwin ēkosi kē twāniwik- nāmwāc kēkwāy mithwāyāwin kēspin nāmwāc 
ostikwānihk isi mithwāyāwin ihtākwān.

Kēyām ātā misiwē Kānātā okimāwin āhtiht kēkwāy mistāhi ē kitāpimikocik āthisitinēw ēkā kātāwā 
kēsāwāt, tāskoc ā āhtiht āthisitiniwā ēkwā āhtiht othāsowēwin, mākā ēkwā oko tipāhāskānikimāwāk 
ēyākoni kā pimipāthētācik, tāskoc soniyāwā ē pākitinācik ēkosēsi, mithwāyāwinihk, kāwihcihiht āwēyāk, 
ēkwā kiskinwāhāmātowinihk otā omā Kānātā.Kēyām ātā ēkosēsi māmāwi misiwē omā āskiy Kānātā 
wāwēcihitotwāwi nāwāc kitā osiskēpāthik kēkwāy, mākā ēkwā oho māsināhikānā nāmwāc ētākwānā 
ēyākohci. Tāskoc ēsā tānsi kitā isi wāwēthēcēscikātēk omā kēkwāy. Osām mistāhi omā pāpētos kēkwāy 
kāwāskāwētocikātēk pāpētostā ohci mēnā wihcihiwēmākān ēkā kākē oskēpāthik kēkwāy ēkwā ēkosi ēkā 
ēmāmiskocikātēk pēyātēyānohk osām kinwēs sāsāy.

Mēswāciwēpinikēwin, Mēskwāc Pimātsiwin, (Chānging Dirēction, Chānging Livēs) ēyākomā pēthisk mēcēt 
āskiy ēyātostākwāw sohki āthitisiniwāk ispihcāk omā āskiy. Kihci mākā kēkwāy kā sihtoskātomākāhk, 
ēyākoni oho opēkiskwēwiniwāwa āthisitiwāk omēthēw opimātsiwiniwāk tāhto kēsikāw kāwāpāhtākwāw 
omā ākosiwin. Nāwāci mihcēt ē āti sohkēthimocik kitā pihtācik omā tānsi kāpē isi nākiskākwāw 
otākosiwiniwāw wēthāwāw ohci ēkwā mēnā ānimā mēcēt kēkwāy kā nākāskākocik ēkākwē kācitināhkwāw 
wēcihikowin ēkwā soniyāsā kitā kē sohkiskākocik, otā ohci omā ēkā mēnā mistāhi soniyās ēpākitiniht 
ēkwā ē nāniscipitcihkātēk omā itā ohci kitā kē wihcihēcik. Ēkosi mēnā micihtwāw ēkē pē itwēthit oho 
owāhkomākāniwāwā ēkwā mēnā ēkē pē wihtāmithit omā kēkwāy kā nākāskākocik ēkwā mēn ā kā 
nākāskākothit kitā kē wēcihikotcik. Oko kēkwāy ēkosēsi kāpākitinākwāw ( ēkotā omā kihciwāk Mistikwāni 
mithwāyāwinihk ohci ēkwā mēnā wāthāwētimāyihk), kokiskēthētāmowincik ēkwā kānitāwāpēnikēcik 
mānā oko, ēkwā kosih tātcik othāsowēwin wēstāwāw ēkotā o pēkiskwēwiniwāw pētākwānithēw ēkosi 
ētēpwātāhkwāw pētos kēkwāy kitā ispāthik. Wēstāwāw mākā wēcihiwēwāk ē othāstācik omā Isihcikēwin 
(Strategy)

Pokānimā āskiy, pēyāk tāhto nēyānān āthisitiniwāk otā Kānātā nākiskāmwāk omēthēw ākosiwin Ostikwānihk āwēyāk 

kākosiht āhpo ēkā kātāwā kēsāyāt, ēkwā ēkwāthikohk ēmēstinikēpāthik soniyāw isi kāwānēcikēpāthik āwāsimē 

(50 Billion) nēyānān-o-mitānāwāw sāpo kihcih mitāhtāht-o-mitānāw mēnā kihtwāw sāpo tātwāpisk.1

Mēskwāciwēpinikēwin Mēskwāc Pimātsiwin ēkocih kitā ohpinikātēk Mistikwāni mithwāyāwin kākithāw 
Kānātā Āthisitiniwāk

Kā pākitinikātēk ispih omā Isihcikēwin nāhitāk mistāhi ē isi ētātēthimonāniwik Mistikwāni Mithwāyāwin isi. 
Kēyām mākā mistāhikēwāy ē kipiskātomākāhk, mākā mēnā mistāh kēkwāy āti nokwān misiwētā. Nāmothā 
poko oko otācihmowāk kā nāhkātokihcik, ēkwā mēnā Otātoskihiwēwāk (Compānēwāk), mākā mihcēt 
oskāyih māstāw Tipāhāskānikimāwāk wēstāwāw ā othēthētāmwāk kēkwāy tēsi wēpinikēcik.
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Pēyākwānisih mēnā ki kiskēthētāmiwinināw omā nāspicih āti mithwāsin tāti nākiskākocik oko ēkosi 
kētāspinēcik ēkwā tāto kēsikāw ē āti misāk ēyāko kiskēthētāmowin ēkwā mēnā nistāwinācikēwin ānimā 
āwēyāk omā ēkosi kē tāspinēt kitā kē otēthimot nāwāc kitā mithwāsinithik opimātsiwin ēkwā kitā mithwā 
pātcihtāt opimātsiwin. Āthisitiniwāk misiwē omā āskiy- Otātoskēwāk ēkwā āsicih āniki mānā kāwā 
wēcihiwēcik ēkā kātāc kā tipāhāmātcik, wēcāyiwāwā oko kākosihcik ēkwā owāhkomākānāk- ēpākitinisocik 
kitā thā thākoh tācik omā mithwāyāwin, ēwāwētātoskēmācik ēkwā mēnā ē nitonāhkwāw tānisi kitā isi 
māsihkāhkwāw ānihi kēkwāyā kāhkithāw āwēyāk kā pākisimikoht pimātsiwinihk ostikwāni Mithwāyāwin 
ohci. Nokwānithēw otātoskēwiniwāw ēyākonik misiwētē otā omā kitāskēnāw.

Strategy(kāwē isi tocikātēk) nistāwinācikēmākān ēkā wihkāc kitā kē mēnonāmāhk omā Mistikwān Ākosiwin 
māskihkiyā ohci poko. Ēkosi otā kitāsēnāhk, kitā kitāpātāmāhk poko tānsi tākē isi wāwihcētāyāhk omā ēkā 
āwēyāk kitā otētinikot omā ākosiwin. Nēyāk kitā kipihtinānāhk tāhtwāw kēspāthihikowāk. Nokwān mistāhi 
ithikohk ē wēcihiwēmāhkāk omā nēyāk kātoskācikātēk kēkwāy otā Kānātā ēkwā mēnā misiwēskāmik 
mihcēt āskiy ēkwā, ēkwā nāmwāc kikā kē pēhonānāw kitā totāmāhk ēyākoni misiwētē soskwāc.

Kānātā nitā wēthēcikātēw māsināhikān kitā kiskinotāhiwēk tānsi tā tocihkātēk omā ēkā kwāyāsk ē 
ispāthik Nānātāhiwiwēwin

Mistāhi kēkwāy sāsāy nohkohtāniwin omā āskiy, mākā ēkwā kēyāpic wāthāw ētā kā nohtē itohtēyāhk. 
Tāskoc omā kē tāstēk 2006 Māsināhikān mistāhi kā mā māhmihcih ātocihkātēk Out of thē Shādow āt Lāst 
( Wāntipiskāhk Ohci Pēthisk) “nāmwāc pēyākwān tā mithwāsin”2 Nāmwāc tāskoc kotākwā ākosiwinā, pēyāk 
tāhto nisto poko āthisitiniwāk ēkosi kētāspinēcik- ēkwā pēyāk tāhto nēyo āwāsisāk- wihtāmwāk āhpo ē 
nātcipāhiwēcik kitā nā nātāwihēcik.3, 4

Mēcēt kēkwāy ohci ēyāko. Ēkostāhkwāw kitā kiskēthētāmoht ēkwā pētos kitā isi kitāpāmihcik ēkosi nāmwāc 
mohtē wēcihāwāk. Ēkosi mēnā nāyētāwān kitā miskāwāt āwēyāk kitā wēcihisk. Āhtiht mēnā āwēyāk 
nāmwāc kiskēthētām ē ākosit wēthā ēkā ē okiskēthētāmowinit, āhpo ānimā kētāspinēcik ēkā ēkē nisto 
tāhkwāw omā ēyisāyācik ēkā kitā kē wēcihēcik. Kākithāw omā āwēyāk kitā kē āpitcētāt omā ēkotā kāyāk kā 
nānātāwihēt āwēyāk, ēkwā ānohc ēkwā mithwāsin ēkosih kitā ispāthik.

Ēyāko omo āskēwāsināhikān pētos kitā ispāthik kēkwāy Ēkē othāscikātēk Mistikwāni Mithwāyāwinhk Kānātā 
( Omāmāwāpowāk) kisiwāk ē-wētātoskēmātcik oho kā ēkosi itāspinēthit ēkwā kotākā ākosiwinā, ēkwā 
owāhkomākānithiwā, oko kā kākwē wēcihācik ēyākoni oho, ēkwā okimāwinā, ēkwā okiskēthētānowincik 
āthisitiniwāk ēyākwēthēw kātoskātāhkwāw kā nākācihtācik. Ēyākomā Māmāwāpiwin (Commission) 
ē-piskihtāhk, ēkē kisiwāk okimāwinihk ē-āyāk, ēkē othāstācik Okimāwāk Kānātā2007 Āskēwin, tāskoc 
ē-nāskomonānowik ānimā kākēmāsināhikātēk Māsināhikān kā māmētātocihkātēk ēkosi kākē is 
nitāwēthēkāhkwāw ēyākonik Out of the Shadows at Last ( wānitipiskāhk Ohci Pēthisk) kēsithēkātēk
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Nēswāyāk isi omā kāwētocikātēk kākē ātoskācikātēk, nisām ēkwā kihtwām. 2009, āskēwinkākē pākitinikātēk 
omā Māsināhikā Toward Recovery ānd Well-Being: A Framework for a Mental Health Strategy for 
Canada ( Mithāyāwinihk Isi: Tānsi kitā Tocikātēk omā Mistikwāni Mithwāyāwin otā Kānātā ēyākonik oko 
Omāmowāpowāk ohci, ēyākonimā nistām kākē sipwē ātoskātcikātēk.5 Ēyākonimā tāskoc kitākotēk itā 
kēkwāy ēkē wāpātāhiwāniwik nēyāk ē isi tāpināniwik tānsi omā kēsināhkwāk omā ētē kēsikāpowināniwik 
māmāw omā itēthētāmiwin omā ē isi misāk Mistikwāni Nānātāhiwiwēwin. Tāskoc ē-māsinipāthik omā 
nānātāhiwiwēwin Mistikwāni mithwāyāwinihk isi tānsi ē-isināhkwāk kēsi nitāwēthētāmāhk tāskoc ēsā:

• Kitā nistāwinācikātēk Mistikwāni Mithwāyāwin 
ē isi mithāsik pimātsiwinihk. Ēkwā ēyākonimā 
nistāwinācikēwin ē-otinikātēk ānimā mistāhi kākē 
nitāwi kiskēthēcihkātēk kēkwāy kā wē wēcihikocik 
oko ēkē kā mithwāyācik ostikwāniwāhk ēkwā 
ēkē kātāwā kēsi māmitonēthētāhkwāw tāskoc 
pēyākwān āwēyāk pētos isi kākosit kēsi wēcihiht.

• Ē-pākosēthētāmāht kākithāw āwēyāk kitā āti 
mithwāyāt, ēkwā mēnā kitā wēcihēcik āniki

• owāhkomākānāk ēkwā āsici nēyāk kitā kākwē 
wēcihēcik oko ē moyē ākosicik ostikwāniwāk 
kāhkithāw āthisitiniwāk

• Ēkwā mēnā pāpēyākwān āwēyāk kitē isi 
pāmihiht kitā wihcihtāt kitā kācitināhk ānimā 
itā kitā ohci wēcihiht, māskikihyā āhpo kitā 
nānātāwihiht, ēkwā kākithāw āthisitiniwāk kitā 
sihtoskāhcik kēkwāy nitā wēthētāhkwāwi kēyām 
pēkwētowāk oko āthisitiniwāk pokētē mēnā ohci 
ēkē pē āyitinikēcik ēkwā mēnā kēkwāy ānimā kā 
ohci isāyācik.

• Tā nisokāmāhcik āthisitiniwāk kā nākiskāhkwāw 
omā mistikwānāspinēwin kitā kē pēyākwān 
isi pāmihisocik ēkwā mēnā wēstāwāw kitā pā 
pimātsicik tāskoc kotāk āwēyāk, ātoskēwinihk 
ēkwā pimātciwisowinihk.

Kākithāw āthisitiniwāk otā Kānātā Kāyācik kitā tā wināmāhcik kitā otihtāhkwāw māwāci mistikwāni Mithwāyāwin tā kē 

kāskētācik ēkwā āsicih Cihkāmātcihowin,

- Ē isi Wāpāhcihkātēk Itwēwin, Āti Mēnowāyāwin ēkwā Cihkāmātcihowin

Kikiskēthētēnānāw kēkwāy kitā kē Tocihkātēk. Kitā nāwāsonikātēk ānimā māwācih ē kiskēthēcikātēk, ēkwā 
tānsi kētwēcik kihci mitāhtāt-o-mitānāw āthisitiniwāk, omē Sihcihkēwin ē itwēmāhkāk ānimā kāti nohkwāk 
ēkwā tānsi tēsi wāskāwāniwik. Mēswācihwēpinikēwin, Mēswāci Pimātsiwin wāthāw isi tāpināniwik ēkwā ānihi 
wāskāwētotāmowinā, nikotwāsikwātāk ē itāstēki. Tāhto omā pēyāk tēsi wēpinikihk, pēyāk kēkwāy kwāyāsk 
ē mā mēkwāci kitāpātcikātēk, ēkwā māmāw, kwāsāk āskēwāsināhikān kāti wē ispāthik ēkotā otinikātēw, tāti 
mēswācihpāthik kēkwāy. Māmitoni mākā nāwāc ēkotā miskikātēw ānimā itā kāti kēsi māsināhikātēk omā 
māsināhikān kā āyāmētāyin. Ēyākoni oho nikotwāsik Kitātocikātēki:
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1. Nēyāk ohci kitā piskēthēcikātēk omā Mistikwāni 
Mithwāyāwin kāti pimātsit āthisitinēw ē 
āwāsisēwit ohci ēyākwēthēw omā kā nākiskākot 
ēkwā kitā kistē thimiht. Kāwē nitcipitcikātēk omā 
kēsi wānāhcikēmāhkāk ākosiwin ēkwā kēkwā 
ēkosēsi āwēyāk kā pākāmiskākot ēkwā mēnā 
kāwā wēcētāniwik omā mistikwāni mithwāyāwin 
kākithāw āthisitinēw, osihtāpoko kitā nēyāk 
wāwihitāniwik ēkā ēkosi kitēsāyācik āthisitiniwāk 
pikwētā omā itā ē nāhtā wānācihkēmāhkāk

2. Kitā wā wihcētāniwik mēnowāyāwin ēkwā 
cihkāmātcihowin pokānikih ohci kēspihtsēcik 
(kētātwāskēwinēcik) omā kā kākiskāhkwāw 
ēkwā kitā kistēthimēcik. Kāwē mithwāyāt āwēyāk 
āthisk kitā wēcihit kitā miskāhk itā kitā kē ohci 
wēcihit, āhpo māskēkiyā ēkwā sihtokākēwinā, 
ēkwā kitā ēkātēnikātēthik ānimā kāwē wānāhikot 
ēkosi pēyākwān kitēsi pāmihit tāskoc kotāk 
āthisitinēw ātoskēwinihk, āyāmitcihkēwinihk, ēkwā 
āsicih ētāwinihk.

3. Kitā wihcāsik kitā kātcihtināk āwēyāk omā 
itā kāwēwihcihit, kāwē isi nānātāwihit, kāwē 
sihtoskāht, ispih ēkwā mēnā āwēnā kā 
nitāwēthētāhk. Ēyākoni oho misiwē isi kā wēcihit 
āwēyāk, kāwē nānātāwihit, ēkwā kāwē sihtoskāht 
tāskoc mākā ākosēwikāmikwā, ēcāwinsihk ohci 
āhpo nānātohk kā mithoscik māskēkēwitiniwāk 
Mistikwān ohci, ēkwā wēcāyihwāwā 
kā sihtoskākocik, mēnā wāskāhikānā 
nitāwēthētākwāwi āhpo itā kitā wēkicik, kitā 
Kiskinwāhāmācik, ēkwā kitā ātoskēhēcik.

4. Kitā nihtinikātēki oho kēkwāyā āhtiht kā 
nāwāsonikocik, ēkwā mēnā āwēyāk kākē isi 
wihcētāt tā kātcitināhk oho wēcihikowinā, 
ēkwā kitā māskāwāk ānimā kā ithkohk 
kithipā kā wāpāmiht āwēyāk opimētē ohci 
āhpo Kēwētinohk ohci āwēyāk. Ēyākonimā 
ākosiwin kitā wāpācihkātēk, omā kā osihtāmātcik 
āthisitiniwāk kēkwāy kitā āpātcētācik 
opimātsiwiniwāk, ēkwā ānimēthēw kā nitā 
wēthētāhkwāw āniki tāskoc ānohc tā tākosihkwāw 
omā āskiy ēkwā mēnā wāthāw Kēwētinohk 
ēkwā Ohpimētē

5. Kitā wētātoskēmihcik Nēhithāwāk, 
Āyāskēmēwāk, ēkwā Āhpihtāwikosānāk, 
māhti omā tānsi wēthāwāw kēsi nitā 
wēthētāhkwāw omā ohci ākosiwin, 
ēkwā kitā nistā winācihkātēthik o pētos 
āthisitinēwiniwāw, otāsotāmākēwinowāwā, 
ēkwā otcisēcikēwiniwāwā. Ēnitotsāhikātēk ēkā 
nāntāw tēsi totākohtcik onēhithāwiniwāk isi, 
Mistikwāni Mithwāyāwin, Ēkosi oko Mistikwāni 
Mithwāyāwin Kānātā kā kitāpāhtāhkwāw kitā kē 
wēcihiwēwāk tāpwēwinihk, kātāwā itāscikēwinihk, 
ēkwā mēnā nānisihkātc āwēyāk kāti mithwāyāt 
āyāhk ohci kāyās kākē is pāmihēcik Nēhithāwāk.

6. Kitā wāskāwinihcik Onēkānēwāk, kitā 
thākētāniwik kiskēthētāmiwin, ēkwā 
wāwēcihitowin kitā wāwihcētāniwik miswētā. 
Nāmwāc pētos kitā ispāthin, ēkā māmāw 
wēcihitotwāwi Okimāwinā omocih ākosiwin, 
ēkā sāsihkiskāwētwāwi oko nāntāw kēsāyācik 
kitā nēkānotēcik ēkwā owākomākāniwāwā, ēkā 
wē osihtāyāhki ēsohkāhk itā kitā sihtoskāmāhk 
kā māwācihtāniwik kiskēthētāmiwin, 
nitāwāpēnikēwin ēkwā āthisitinēw kā opiniht,
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Mēskātciwēpinikēwin, Mēskwātcih Pimātsiwin tēpwātikwāk kākithāw Kānātā āthisitiniwāk kitā 
wēcihiwēcik kātwā kitā itāstācik Mistikwāni Mithwāyāwin. Nāmwāc kākithāw ānihi kā wihcikātēki ēkotā 
Kāwētocikātēk Māsināhikān tākāskētāniwinwā sēmāk, ēkwā mēnā ithikohk pāpētos āthisitiniwāk ē ētākocik 
omā kitāskēnāw, nāmwāc pēyākwāyāk poko kitā kē isi wēpinikāniwin tāti mēswācipāthik kēkwāy. Kēyām ātā 
mēcēt āthisitiniwāk pēyākwān ē itēthētāhkwāw tēsi mēswācipāthik kēkwāy, Nāmothā wihcātc pēyākwān 
mwihci kitā itēthēcikātēw kākithāw kēkwāy kitā kē totcikātēk, āhpo tānsi ānimā kitātēsi tocihkātēk kēkwāy.

Mēcēt oko āsicih māmitonēthētāmihikwāk Mistiwāni Mithwāyāwin nāmothā Onānātāwihiwēwāk poko. 
Othāsowēwinā, ēkwā ānimā kēsi tocikātēk kēkwāy okimāwinihk ( tāskoc kiskinwāhāmātowikāmikohk, 
othāsowēwikāmikohk, kipāhotowikāmihkohk, ākāhāmātowinihk, ēkwā itā soniyāw kothāsowātiht ) ēkotā 
mēnā mistāhi pākāmiskākēw otē isi Mistikwāni Mithwāyāwinihk ēkwā Cihkāmātcihowinihk. Pāscih nētē 
Okimāwinihk, kihci nāc itā kātoskāiwik, ēkwā kā ātoskātāhkwāw oko nānātohk kēkwāy wāthāwētimāyihk 
Okimāwinihk, kithikāw Otācimowāk, ēkwā kotākāk mētcēt wēstāwāw ēkotā wē pimāpowāk.

Āthisitiniwāk oko pāpiskihc itē kāyācik omā kitāskēnāw, ēkwā pā pētos ētā Okimāwāk kāpitcik, wēthāwāw, 
piskihc kitosihtācik kāwē isihcikēcik wē ātoskātāhkwāwi ānihi Kāwē Itākāmikisināniwik (Strategy)it ākā 
māsināhikātēk, ānimā wēstāwā ē isi nāhiskākocik. Ēkosi Mēskwāciwēpinikēwin, Mēskwātcih Pimātsiwin, 
kitā thotēnikāmomākān omā kākithāw āwēyāk kitā kotcihtātcik- ē isi misākih āhpo ē isi āpisāsikih, 
wāthāwētimāyihk āhpo pihtokāmāyihk ēkotā Miskitwāni Mithwāyāwin kātoskācihkātēk- tāwēcihiwēcik kitā 
pētos kitēspāthik.

Kiwēs kitā nohcihtāniwin kitā kēsi tocikātēki oho kā wēcihkātēki tāskoc ē nitāwēthētāhkwāki omā 
māsināhikān, mākā onēkānēwāk pākitēthimisotwāwi, kohcētātwāwi, misiwē itā Onēkānēwāk kāyācik, kitā wē 
ispāthēw. Kāwē itākāmikisicik āniki ē nitotsāhāhkwāw ēyākwēthēw oho:

• Nāwāc mistāhi kitā wēcihiwēcik oko ēkā kātāwā 
kēsāyācik, ostikwāniwāhk kākosicik, ēkwā 
owāhkomākāniwāwā, ānimā kothāstāniwik, 
ēkwā kā pimpāthēcikātēk, āhpo kāmēkināniwik 
kēkwāy, kothāsowātcihkātēki ēkosēsānimā kā 
nānātāwihiht āhpo kā sihtoskāht āwēyāk;

• Mistikwāni Māskihkēwitiniwāk kitā 
wētātoskēmātcik ānihi kothāstāthit tēsi totcikātēk 
kēkwāy, ēkwā kā pākitināthit soniyāwā, ēkwā 
kā pātcihtāthit ēyākoni kā pākitinikātēki, māhti 
tānsi kēkwāy kitā kē pētos tocihkātēk, ēkposi kitā 
othāstācik nāwāc kēkwāy kwāyāsk tēspāthik omā 
āthisitinēw kāhkosit tātēsi mithwāyāt.

• Okimāwinā nistotāmowinihk isi kitātoskātāhkwāw 
omā kēsi nitāwēthēcihkātēk Mistikwāni 

Mithwāyāwin, kātāwā kitēsi pākitināhcik soniyāwā, 
ēkwā kitā tipāhikēpāthētācik omā kāyāhtē ēkā 
soniyā ēkē ohci pākitiniht ēkotā mistāhi.

• Kā nēkān ākisohcik Okimāwinihk ēkwā 
Kompānihnāhk, kitā osihtācik, kitā 
sihkiskwāhkwāw itā āwēyāk kātoskēt kitā 
mithwāsinithik ēkwā ēkā kitā ākosit ēkotā ohci. 
Ēkwā mēnā misiwēsi kitā wē wihcihiwēcik omā kā 
wāskāwētocikātēk Mistikwāni Mithwāyāwin.

• Kākithāw Kānētiyānāk, Omā ohci kitāskēnāw, kitā 
wāwēcētācik Mistikwāni Mithwāyāwin tā tātoh 
kēsikāw ēkwā ēkā kitā mācēthimātcik ānihi ēkā 
kātāwā kēsāyāthit- kākithāw āwēyāk pēyākwān ē 
isi pākiskākot omā ostikwānihk kāhkosit ēkwā ēkā 
kā cihkāmātcihot.

Kātāwā itā tēsi pākitinikātēk kēkwāy, ēkwā kitā wāpātcikātēki ānihi kā toskēmākāhki, mēnā āthisitiniwāk 
ē māmāw wāskāwētotāhkwāw kēkwāy kā nitāwēthētāhkwāhki pētos tātēspāthik. Mēswācihwēpinikēwin, 
Mēskwācipimātsiwin, omā ē wāpātāhiwēmāhkāk sohkēthimowin, mākēkwā pāpēyāk poko tāhkoskēwin 
kitā is otināmāhk. Ki kiskinopitikonānāw ēkwā kisik ē tāhkotāstēk ānihi sāsāy kā kē othāstāniwiki misiwē 
āsowākāskoh omā āskiy. Mēcēt ēyākoni kā māsināhikātēki ē itwāhāmākoyāhk ētē māwāci kitā kē mistāhi 
kāskētāyāhk kēkwāy ānimā ohci kēkwāy kāyāyāhk kitā āpāhcētāyāhk.
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Ēkwā kisik, ātā ēkē pē ēskwāyāc āstāniwik omā Miskitwān Ākosiwin, Omā kitā tocikātēk itā kā māsināhikātēk 
(Strategy ) nistāwinācihkātēw ānimā ithikohk ē nitāwēthētāhkwāhk nāwāc mistāhi kēkwāy kitā pākitinikātēk 
kitēsi nāwāc mithwāsik. Ēkosomā mākā kā wē is pākitiniht soniyāw:

• Ānā soniyāw mithwāyāwinihk isi kāpākitiniht 
ithikohk ēkotā ohci Mistikwāni Mithwāyāwinihk 
kāti pākitiniht, nāwāc mākā kēkāmitāht āpisk 
tāhto mitātāht-o-mitānāw, āyāhk ohci kāyātē 
tēpākohk tāhtwāpisk poko kākē pākitiniht. 
Ēyākomā mitātāht āskiy ispē ānohc.

• Ēkwā ān ākā kāhāmāht āwēyāk kēspāthit 
ēkotā Mistikwān ākosiwinihk, nēswāpisk tāhto 
mitāhtāt-o-mitānāw nāwāc mēnā kāyātih.

• Ēkwā kātāwā kitā isi pākitiniht āhpo ci kē 
wāni pākitināw Mistikwāni Mithwāyāwinihk 
isi. Ēkosi nāwāc kitā wē wēcihiwēmākāhk kitā 
mithwāyāhk Kistikwānāhk; ēkwā

• Ēkwā itānātohk āthisitiniwāk, āhpo āniki kā wā 
wēcihiwēcik, kitā wē āhpo pākitinēwāk soniyāsā.

Kitā mosci ā othāstāniwik kēkwāy nāmwāc ikwāthikohk. Ānimā kāwē isi wēcihiwēmākāk 
Mēswāsiwēpinikēwin, Mēswāci Pimātsiwin kitā kitā wāpātcihkātēk ātyispāthiki māhti tānsi omā kēspin ci 
wāskāwēmākān nēyānān āskiy kē ispāthiki. Omā kāwētocikātēk (Strategy) wihcihkātēw ēkotā kēkwāy ānimā 
kitā āsāwāpāhcikātēk, ēkwā mēnā nitosāhikātēw wāthāw isi kitētāpināniwik ēkosi kitā māskāwāk Kānātā 
kāwē tipāpāhtāhkwāw omā Mithwāyāwin Ostikwāniwāhk āthisitiniwāk otā kā wēkicik omā Kitāskēnāw.

Ēkwā pēthisk, Kāwētocikātēk Omā,(Strategy) nistāwēthētākwān nāspitci āwāsimē kitā tocihkātēk kēspin 
wē kāskētāniwiki ānimā kā kākwē kāskētāniwik. Ēkosomā ē tēpwātēcik Kānētiyānāk āsowākānē omā 
āskiy, ēkotā ānimā māsināhikānihk (Strategy) nāwāc kitā wē wēcihiwēcik itā kāyācik, pāpāmih ēkotā, ēkwā 
misiwē omā kitāskēnāw kitā māmāwonāhkwāw opētākosiwiniwāw sohki tātoskātcikātēk omā Mistikwāni 
Mithwāyāwin otā Kānātā.

Kāwē Tocikātēk Mistikwāni Mithwāyāwin otā Kānātā ānimā māsināhikān tākēcināhonāniwik ēkotē Kānātā 
ē isi kāpāwit kitā pētos ispāthik kēkwāy kēcināc. Mistāhi māmiskocikātēkwāwi oho Ākosiwinā, ēkwā 
sihkimētwāwi āthisitiniwāk kitā pēkiskwātāhkwāw, ēyākomā Tocikēmowin, kitā wēcihiwēmākān ānimā 
āthisitinēw kēsi kitāpāhtāk omā ākosiwin kitā nistotāhk, ēkwā ēkosi āniki ēkosi kētāspinēcik pētos tēsi 
pāmihāwāk ēkwā piskihc kitā tohtāhcik.

Ēyākomā māsināhikān Kāwētocikātēk (Strategy) kitā wēcihiwēmākān āthisitiniwāk kā ākoscik 
Ostikwāniwāhk ānd nāwāc poko ēkā kātāwā kā isāyācik,-wāwēs ci āniki mistāhi ēkosi kēsāyācik-kitā kātāwā 
isi pāmihēcik ēkwā kitā kistēthimēcik, pēyātāhk tēsi pāmihēcik, tāskoc oko kotākāk āthisitiniwāk otā 
Kānātā okāskētāmāsiwiniwāw.

Māmāwi, kikā kē kitchi nāhonānāw kākithāw āwēyāk otā kāwēkit Kānātā, pēyākwān kēkwāy kitā 
tāwināhmāht kitā kāskihtāmāsot Mithwāyāwin Ostikwānihk, ēkwā Cihkāmāhtcihowin.

Misiwē omā Kānātā ēkosi ē itē thēcikātēk, ānohc omā poko kitā ātoskātcikātēk Mistikwāni Mithwāyāwin. 
Ēkosi omā kāwē Tocihkātēk kā māsināhikātēk otā māsināhikānihk (Strategy) kiāk wēcēwikonānāw kā is 
pākosēthimowāhk kitā ātēspāthic.
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Mistiwāni Mithwāyāwin, Mistikwāni Ākosiwin, Mēnowāyāwin, ēkwā Cihkāmātcihowin. Mistikwāni 
Mithwāyāwin pētos ēyāko ēkā mēnā āwēyāk kākosit ostikwānihk ēkwā ēyāko kā nitonāmāhk 
mithwāyāwinihk isi. Mistikwāni Mithwāyāwin āthisk ē itāmātcihowin tāskoc āwēyāk kā māmētonēthētāhk 
kitā kē wēcihisot, ēkwā kitā kāskētāht kitā sāhkohcētāt omā kā mikoskācihikot tāhto kēsikāw, ēkwā kitā 
ātoskēt kwāyāsk kitā nohkotāht kēkwāy, kitā wēcihiwēt otētāwinihk.6

Mistikwānihk Mithwāyāwin ēkā kātāwā kēspāthik, ēyākonimā āthisitinēw omā kēsi wāskāwēt, 
kēsi māmitonēthētāhk, āhpo kā mosihtāt otēhik, ēkā kātāwā kātēsiskākot, ēkwā ē kāwānāhikot 
āyāmihcihkēwinihk, otātoskēwinihk, kototēmihtoht, āhpo owāhkomākānā ēkwā ēkā kākē pēyāko pāmihisot. 
Ēyākoni ānihi tāskoc kāwē sēkisit, āhpo ēkā kākē ponih pākwātāhk, kā kāskēthētāhk mēnā ānihi nāwāc ēkā 
mwāsi kā isāyāniwik tāskoc āwēyāk nāwāc poko ēkā kātāwā kēsāyāt, pākwāntā kā itihtāhk tāskoc āhpo 
nānātohk kē tāhkāmikisit.

Nāmothā pēyāk poko kēkwāy kā tocihkēmāhkāk, ēkwā mēnā kākithāw āwēyāk kitā kē sāmiskāk ēyākoni 
ākosihwinā kāyāk pikwāthikohk ē itwātwāskēwinēt āhpo ē itākisoht. Kā mosihikot āwēyāk ēkwātowāhk 
ākosiwin, mistāhi kēkwāy ē māmāwi ātoskēmāhkāk āthisitinēw ohci opimātisiwin, ototēmā, ithikohk kā 
kāskētāht ē pāmihisot, omāmitonēthēcihkān, wēyāw, ēkwā onēkihikwā otākosowinithiwā. Ēyākoni mēnā 
āthisk mistāhi wēcihiēwēmākwānwā Ostikwānihk āwēyāk kāwē mithwāyāt.

Ēkwā omā mēnowāyāwin, ēyākonimā kētwāniwik, āwēyāk kāwi kātāwā ē isi pāmihisot, ē nāhēthētāhk, 
ēkwā ē wēcihiwēt kēyām āhpo kēyāpitc kēkwāy nānitāw isi ē mosihikot. Ēyākomā Māsināhikān Tānsi 
Kitā Tocihkātēk, ānimā kāwē isi nātcihkāpāwēscihkātēk kēkwāy mēnowāyānwin isi, nāwāc wāthāw ēkwā 
mētākwē tētāpināniwik ēkosi mēnā kitā kiki kitā pātcihkātēk Cihkāmātcihowin , ēkosi mākā kitā pātcihkātēki 
āwēyāk kā itātwāskēwihnēt, kākithāw āwēyāk kitā kikākimāw ēkotā Mēnowāyāwin kā māmiskocihkātēk.

Kā kipihtinihcik kā kāwē nipāhisocik oko mēnā miskocihkātēw ānimā Māsināhikān Kāwētocihkātēk 
Mistikwāni Mithwāyāwin Kānātā kēsi thēkātēk. Nisowānācihisowin omā mistāhi pēkonikēmākān 
āthisitiniwāk owākomākāniwāwā isi ēkwā ētāwinā otā Kānātā. Nisowānācihisowin ēkwā omā āwēyāk 
kākosēwēthitāhk, ēyākoni ānihi āthisk ē wēcēwākānētomāhkāki. Nāntāw nēwāw mitāhtāt-o-mitānāw 
4000 āthisitiniwāk ē nisowānāhcihisocik omā misiwē Kānātā tāhtwāskiy, ēkwā mihcēt ēyākonihk ēkē 
kiskēthimihcik nāwāc poko ēkā kātāwā ē isi māmitonēthētāhkwāw.7 Nisowānātcihisowin ēkwā omā 
Mistikwān Ākosiwin pēyākwān itā tāskoc ē ohci pāthiki. Omā kā māsināhikātēk Tānsi Kitā Tocihkātēk ēkotā 
mākā wēcihkātēw isipē ispāthiki, tānsi kāwē isi kipētinikātēk omā nisowānātcihisowin otā Kānātā.
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ITĒ ISI PĒYĀK1:
Kitā sihkiskikātēk Mithwāyāwin pokwānimā itwātwāskēwinēwin, 

kiskināhāmātowikāmihkok, ēkwā itā āwēyāk kātoskēt, ēkwā kitā 

kipihtinikātēk Nisowānāhcihisowin ēkwā mistikwān ākosiwin itā kitā 

kē ispāthik.

Ēkosi kēspin sāsihkitsāhikātēki Mithwāyāwin ēkwā pātāpinikātēki Mistikwān ākosiwin, ēkosi nāwāc mētcēt 
kitā mithwēthētāmwāk pimātsiwin. Ēkwā mistāhi kitā nēki nikātēw āniki tāhto ēkā kā nāhtā mithwāyācik 
Ostikwāniwāhk, ēkosi kā isi mosihtācik ēkwā āniki kā nisowānācihisocik.

Kātāwā isi māmitonēthētāmiwin- Cihkāmātcihowin, kātāwā isi wāskāwēwin, ēkwā tāpitāwākēthimowin ānimā 
kānāyētāwāhk pimātsiwinihk.- māwāc kitā mithwāsin pimātsiwin ēkwā mēnā misiwēsi mithwāyāwinihk ēkwā 
Cihkāmātcihowinihk, kēyām ātā misthi kēkwāy ē mākāskwākomāhkāk omocih Ākosiwin.8 Thākētāniwiki 
omā Mistikwāni Mithwāyāwin kākithāw āwēyāk ohci, mistāhi kitā tipāhikēpāthēw misiwēsi āthisitiniwāk ohci 
pimātcihisowinihk ēkwā otomihtowinihk.9

Ēyākoni ānihi kispēwātcikātēkwāwi, kitā kitēthimēcik āthisitiniwāk,( ē.g. Kitā kiskēthētāhkwāw ē 
nitāwēthimēcik, ē mithowēcēwākānihtocik, ēkwā wēyāwāhk ēmithwāyācik,) ēkwā kitā nēkinikātēki ānihi 
kāwē ākosihikotcik (ē.g., kākē isi pāmihēcik kāpē āwāsisēwitcik, kā pēyāko āyācihk), ēkosi kikā nēkinēnānāw 
āwēyāk kāti wē ākosiht ostikwānihk ēkwā kotākwā ākosiwinā, kitā nēkināmāhk ānimā āwēyāk ēkosi kāti wē 
itāmāhcihot āhpo kā māskihikot, ēkwā kitā sihtoskāwāyāhkwāw āthisitiniwāk kāwē mēnowāyācihk.10 Ēkwā 
ānihi āthisitinihnāhk kāyāki kāwēcihikot āwēyāk kāsihtoskākoht, tāskoc omā kātāwā wāskāhikānihk kāwēkit 
āhpo ātoskēwin kāyāt mēnā mistāhi āpstwānā.

Mistāhi kiskēthētākwān ānimā kēkwāy kā wēcihiwēmāhkāk. Māwāci ānimā ē mithwāsik Mistikwāni 
Mithwāyāwin ohci, kā nēkinikātēk Mistikwāni Ākosiwin, ēkwā nisowānācihisowin, ēyākoni ānihi 
ā ātiht āthisitiniwāk kothāstāmāhcik ( kētātwāskēwinihcik tāskoc āhpo pētos) ēkwā itā kāyācik ( 
kiskinwāhāmātowikāmihkohk, Otātoskēwiniwāhk, wēkiwāhk). Ēyākoni ānihi ē māmāw kēkwāy ē 
kitāpātcihkātēk, omā kitā kē isi āpātāhk, ēkiskēthētāhkwāhk ānimā kēkwāy kitā kē tocikātēk, ēkwā ē 
sihtoskāmomāhkāhki itcāhwinsā kitā kē wāwēcihiwēmākāki ēkwā mēnā kinwēs ē nāhtā ispāthiki.11, 12

Tātoh kēsikāw kā isi kitāpātcihkātēk omā Mistikwāni Mithwāyāwin nāwāc mākā kitā kē otihcihkātēw ānimā 
nāwāc kitā ātoskēhēcik oko kā kosihcik, kākithāw āwēyāk kitā mithwāyāt, pikwēsi ē itwātwāskēwinēt kitā 
wēcihēcik āthisitiniwāk kitā kwāyāsk tohtāhkwāw kiskinwāhāmātowinihk ēkwā ēkā ēkwāthikohk kitā 
pēkwāhkāmikisihcik.13, 14 Ēkosi kitā tocikātēk mistāhi poko kitā ātoskātcikātēk pitcāyih ēkwā wāthāwētināyihk 
Mithwāyāwinihk ēkwā āsicih Mistiwāni Mithwāyāwinihk.
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ITĒ ISI PĒYĀK 1: ĀNIHI MĀWĀTCIH

1.1 Kitā thākētāniwik 

wāskāmēthētāniwin omocih 

tānsi kitā isi wā wihcētāniwik 

Mistikwāni Mithwāyāwin, ēkwā kitā 

nākinikātēk mistikwāni ākosiwin 

ēkwā nisowānāhcihisowin pikwēspih, 

ēkwā ēkā kitā māci kitāpāmihcik oko 

kākosicik ostikwāniwāhk.

1.2 Kitā wēcihēcik onēkihikomāwāk 

owākomākānāk, okiskināhāmākēwāk, 

kēspāk kiskināhāmātowin, ēkwā 

ētcāwinsihk ohci onēkānēwāk kitā 

wā wihcētācik omā Mistikwāni 

Mithwāyāwin āwāsisāk, ēkwā kā 

misikitsicik, ēkwā oskāyāhk, kitā 

nēki nāhkwāw omā ākosiwin 

ēkwā kitā kipihtināhkwāw 

nisowānāhcihisowin pikwēspih 

ēkwā ēkotā kiēspāthihocik māyāwāc 

kēkwāy mothēthētāhkwāwi.

1.3 Kātoskāniwik itā kitā mithwāsik 

Mistikwāni Mithwāyāwin ohci.

1.4 Kitā māhkisihtāniwik ānimā 

kēsi kāskētācihk kihcēyāyisāk, 

owāhkomākānāk,, it ākā pāmihicik 

oko, ēkwā itcāwinisihk ohci 

kitā wāwihcitācik Mistikwāni 

Mithwāyāwin āwēyāk kāti 

kihtiyāyiwit, kitā kipihtinikātēk 

Mistikwāni Ākosiwin ēkwā 

Nisowānācihisowin pikwēspih 

nāhipāthiki, ēkwā ēkotā 

tā ispāthihocik mēyāwāc 

kēkwāy mothēthētāhkwāwi.
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ITĒ ISI NĒSO 2:
Mēnowāyāwin ēkwā cihkāmātcihowin kākithāw āthisitinēw pokānā ē 

itwātwāskēwinēt ē wētokihtāhk omā Mistikwānāhkosiwin ēkwā kotākā 

ākosiwinā ēkwā kitā kistēthimiht.

Ēyākomā Mēnoyāyāwin kētcikātēk, tāskoc ē pimotāniwik mēskānāhk āwēyāk kitā āti mithwāyāt, ēkosi 
wēthāwāw ēyākonik kākoscik kitā nāwāsonāmāsiwāk ānimā kēkwāy kitā wēcihikocik māskihkēyā āhpo 
kāwē wēcihikocik kitā nithwāsinithik ēkwā kitā nāhēthētāhkwāw opimātsiwiniwāw. Kēyām ātā omā ākosiwin 
ē kipihtinikotcik.15 Mēnoyāyāwin omā mistāhi sihtoskātcihkātēw kitā wēcihikot āwēyāk ēyākwēthēw omā 
mēskānāw kāpimāhāmēt.

Ēkwā ātiht oko kē tākāmikisicik, tāskoc ē wēcihiwēcik mēnowāyāwinihk isi, mākā ēkā mistāhi mēnā 
ātiht tāskoc ē kipiskākomāhkāhk kēkwāy. Tāskoc omā kākēpātsiwin ēkā ēkē nistohtāhkwāw omā 
mēnowāyāwin ēkwā kitākē wāskāwētotāhkwāw.16, 17 Tāskoc ēsā kitwētwāniwik ēyākonimā pēyākwān ē 
‘nānātāhiwihcik’ kitētwāniwik. Nāmothā mēnā ē itwāniwik ēkā āwāsimē māskēkiyā kitāpātāhki kitā mosci 
sāsihtoskātonāniwik poko. Nāmothā ēkosi ē itwāniwik. Mākā mēnowāyāwin āthisk ē wāhwēcihēcik 
āthisitiniwāk kitā nāwāsonāhkwāw opimātsiwiniwāw, ēkwā kitā tāwināmāhcik tānāwāsonāhkwāw ānimā 
kēkwāy kā nitāwēthētāhkwāw.

Tāpitāwēthimowin ēkotā kocihpāthic mēnowāyāwinihk, kāwēcihiwēk nāwāsonikēwin, kistēthimisowin ēkwā 
tāpwēwākwēthimitowin kitā wēcihiwēmākān Cihkāmātcihowinihk āwāsisāk ohci ēkwā kētēyāyāk tāskoc 
mēnā kihciyāyisāk oho ākosiwinā kā āyācihk. Mēnowāyāwinihk isi isowēpinikāniwiki kitā wēkomāhkān itē 
isi wēcēwākānihtowinihk- āniki ohci kā pākitināhkwāw kēkwāy, owāhkomākānāk, Onēkihikomāwāk, ēkwā 
kā ototēmit āwēyāk ānihi- kitā sihtoskākwāk āniki omā mēskānāw kā pimitsāhāhkwāw mēnowāyāwinihk isi 
ēkwā cihkāmātcihowinihk.

Tāpitāw kistēthimāyāhkwāwi āthisitiniwāk ostikwāniwāhk kākosicik,ēkosi kihci ēyāko ānimā ē nātcihkātēk 
mēnowāyāwin ēkwā cihkāmātcihowin. Kā nākāskākēmāhkāki nāihi- tāskoc kā isi kitāpātāhkwāw ātiht oko, 
āhpo tānsi kā isi wāskāwēcik, āhpo oho tānsi kētāpicik- ēyākoni oho ohci āthisitinēw pētos kā isi kitāpāmiht 
ākosiht ostikwān cāhpāsis ē āthiht. Ēyākonimā poko kitā kipihtinikātēk.

Ithikohk mētcēt oko kākoscik ostikwāniwāhk, kipāhotowikāmikohk ē āsowāsocihk, ēkosi mākocih kitā 
kistēthimihcik, ēkwā pēyākwān kitēsi pāmihēcik omā kēkwāy kā pākitinikātēk kā wihcihiht āwēyāk tāskoc 
kotākāk āthisitiniwā otā Kānātā kitāskēnāhk. Kitā kotcētāniwik kitā nihtāstāniwik ānimā ākihtāson oko 
ostikwāniwāhk kākosicihk kā kipāhocik ēkosi mākā kitā sohki nāwāc koycihtāniwik. Ēkwā itā nohtāw kā kitā 
pātcikātēk omā Mistikwān Mithwāyāwin kā pākitinikātēk kēkwāy ēyāko kitā pā pēkiskwātcihkātēk.
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ITĒ ISI NĒSO: KIHCI ĀNIHI

2.1 Tā kwēskipitcihkātēk othāsowēwin 

ēkwā ānimā kēsi wāskāwētocihkātēk 

kēkwāy mēnowāyāwinihk 

ēkwā cihkāmātcihowin oko 

ohci āthisitiniwāk pēkwēsi ē 

itwātwāskēwinihcik kā mosihikotcik 

omā Mistikwānāspinēwin. Mēno 

owākomākāniwāwā,onēkihikowāwā

2.2 Kitā wēsāmihcik oko ēkosi 

kē tāspinihcik wēstāwāw kitā 

othāsiwātāhkwāw omā kēkwāy ēkotē 

isi kā pākitinikātēk.

2.3 Kitā opinikātēk kistēthēkikēwin 

okocih ostikwāniwāhk kākosicihk.

2.4 Kitā nihtinikātēk ānimā ākihtāson 

kākipāhikāsocik oko ēkā kātāwā 

kēsāyācik āhpo kāwē isāyācihk, ēkwā 

kātāwā tēsi wēcihēcihk ānimā isi 

āwēyāk kā wēcihit ēkosi kēsāyāt āniki 

sāsāy mēkwāc ē kipāhocihk.
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ITĒ ISI
Kitā wēcāsik kitēsi kātcihtināk ānihi tāhto māmāwi wēcihikowin 

ēkwā nānātāhowēwinā, sihtoskākēwinā, ispē ēkwā kēspin 

āthisitiniwāk nitāwēthētāhkwāwi.

Wāthāw kipē itotānānāw omā kāpē ātoskātāmāhk Mistikwāni Ākosiwin otā KānātāMākā kēyāpitc ē 
pāpiskihtinikātēk ēkwā ēkā mistāhi soniyāw ē pākitiniht, ēkosi māmwāc kikē nākiskēnānāw ānihi oko 
Kā kosicik kēsi nitāwēthētāhkwāw otā Kānātā. Āthisitiniwāk otā Kānātā kā kikiskākocik oho ākosowinā- 
Pikwēsi kētwātwāskēwininihcik ēkwā ithikohk kākosicik- ēkwā mēnā owētokēmākāniwāwā kitā kē sēmāk 
kāticināmāsocik ānihi tāhto ē ētākwānithiki kitocih wēcihēcik, Nānātāhowihwēwinā, ēkwā sihtoskākēwinā, 
tāskoc kitā kē isi māmisēcik kēspin kotāk ākosiwin tāskoc otihāspinēwin kitā otihtinikocik āhpo māncohsā 
kitā mowikocik.

Mistikwānāspinēwinihk is wihcihiwēwinā, nāntāwihiwēwinā, ēkwā sihtoskākēwinā, nānāhtohk ēkwā 
misiwētē pākitinikātēwā pokāniki ākosiwin kātoskātāhkwā ohci. Āniki kā nitā wēthētāhkwāw tāwēcihēcik, 
omā ānohc ēkotā kāstēk wēcihiwēwin mistāhi āthāpināhkwān. Ēkosi mēnā itēthētāmwāk āniki ēyākoni kā 
pimipāthētācik kihci mitāhtāt-o-mitānāw āniki oti kā wēcihiwēcik, kā nānātāwihiwēcik ēkwā kā sihtoskākēcik 
ānihi kā nitāwēthētāmithit. Kēyām mākā ēkā pēyāk kitā kē “nāhiskākēk kēkwāy” mākā kitā kākwē isihtāyāhk, 
pokānimē iskwātēm kitā pihtokāhikot āwēyāk kitā kātcihtināk kitā wēcihit māwāci ē isi nāhiskākot, ēkwā 
māwāci ēkā kitā mēstinikēpāthik.

Kēnitāwēthētēnānāw “kātāwā ē itākotēk” isi wāskāwēwin ēkosi āthisitiniwāk kitā wēciētāhcik kitā 
kātcitināhkwāw kēkwāy māwāci āwēyāk kā wēcihēt, kā nānātāwihit, ēkwā kā sihtoskāt omā kā 
nitāwēthētāhk. Ēkwā pāpētos ānihi kāwē wēcihikot kitā wēcētāht kitā pimotēhot pāpētos tāwāpāmāt kātēsi 
pētosi āyāt. Kākithāw āthisitinēw pāpētos mēskānāw pimitsāhām mithwāyāwinihk isi.Ēkwā kātāwā isi ānihi 
kāwē āpātcihtāt māmāw kitā wā wēcihitomākānithiki kāwēcihit, kā nānātāwihit, ēkwā kā sihtoskāht mākā 
wēthā ānā āthisitinēw ē isi nitāwēthētāhk poko ānimocih itowāk mistikwānāspinēwin kāyāht. Pāpētos 
ētāwinā, pāpētos kēkwāy āyāwāhk kitā nākiskāhkwāw kēkwāy kāwē kotcihikotcik.

Ē misiwēyāk omā itā āwēyāk ostikwānihk ākosit kā ohci wēcihit, ēkwātowāhk kitā sā sākāpēkāmok misiwē 
ētāwinihk, ēkwā kotākā wēcihikowēwinā. Māskēkēwitiniwāk, okiskināhāmākēwāk, simākānisāk, ēkwā 
kiwēs āwēyāk it ākā kānāwēthimiht oko kitā kē wāwēcihitocik ēkwā mistikwāni nānātāhiwiwēwā, kitā 
nāskwēwāsētwācik omā āthisitiniwā kēsi nitāwēthētāmithit. Nāwāc kākithāw kēkwāy māwāsikonikātēki 
mistāhi nāwāc kēkwāy tā kāskētāniwin mēnowāyāwin ohci; ēkā tā nohtēpāthiki māskēkiyā, ēkwā kātāwā isi 
kitā wēkihēcik oko, tākākēskimihcilk, ēkwā tāwā wēcihikotcik wēcāyiwāwā, mēnā tāwēcihikwāk ātoskēwinihk 
ēkwā āyāmihcikēwinihk isi.
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ITĒ ISI NISTO 3: KIHCINĀC ĒYĀKONI

3.1 Kitā thākāstāniwithik āwā 

mithwāyāwinihk kātoskēt kitā 

wēcētāht mistikwāni mithāyāwin.

3.2 Nāwāc mistāhi kitā kē 

kātcihtināhkwāw oko ētāwinihk 

kāyātcik oho kāpākitinikātēki 

pokāwēyāk ē itwātāskēwiniht ohci.

3.3 Nāwāc kitā wēcāsik āwēyāk 

kitā kātcitināhk itā kwāysk 

āwēyāk kāwāpāmiht, ēkwā kā 

mithoscik māskēkēwitiniwāk, 

kā mithwāsik nānātāhiwiwēwin, 

ēkwā sihtoskākēwin kātēsi 

nitāwēthētāhkwāwi āniki kwāyāsk 

kākosicik ostikwāniwāhk kā 

nāhētāwāhk itā kitā kē mithwāyācik.

3.4 Kitā nisitāwinācikātēk ithikohk ē 

wēcihikotcik wēcāyiwāwā oko 

ēkosi kēsāyācik

3.5 Wāskāhikānā kitā mēthēcik, 

ēkwā kitā sihtoskācik, kitā 

pāmihisocik tātoskēcik, āhpo 

tā āyāmihcikēcik oko kākoscik 

ostikwāniwāhk ēkwā kitā 

wēcihimiht owētokēmākāniwāwā.



Kātāwā isāyāwin ohci Kānātā-KĀMĀMĀWĀSTĒK-Kātāwā isāyāwin ohci Omāmāwāpowāk 15

OTĒ ISI NĒYO 4:
Kitā nihtinikātēki ānihikitā kē wānāhcikēmāhkāki ēkā kitā kipiskākocik oko 

kitā kātcitināhkwāw kitā wēcihēcik ēkwā mēnā nāwāc sohkih ēkwā sikwāc 

kitā māsihkikātēk omā kēsi nitāwēthētāhkwāw ocēnāsihk ēkwā Kēwētinohk 

ohci āthisitiniwāk.

Kākithāw āwēyāk otā Kānātā kitā tāwināhmāht pikwēsi kāwē tohtāhk mithwāyāwinihk isi ēkwā 
cihkāmātcihowinihk. Ānohc āthisk nāmothā kākithāw āwēyāk pēyākwān isi pāmihāw.

Ēkwā omā itē kā isikāpāwināniwik, nāwāc sohki ē kitāpātcikātēk omā tānsi tākē tocihkātēk 
Mistikwānāspinēwin ānikocih kēsi kāpāwicik kitā kē wihci kātcihtināhkwāw omēthēw isēyāyāwin, āhpo āniki 
ēkā mistāhi kā nākātēthinēcik ēkosi kitā kē itāspinihcik. Ānimocih osām ētokē ēkā kātāwā itā ē wēkihkicik, ē 
kitimāki pāmihocik, āhpo itē kākē otohtēcik, kākē pē isi pāmihēcik, ēkwā mēnā kēkwāthēw kā kē pihtotēcik 
omā āskiy, āhpo kēwētinohk kā wēkihcik, āhpo oti mēnā ēkā mētcēt kā nisitohtāhkocik (Ākāthāsēw āhpo 
Pāhkwāyis) āhpo mēnā tānimātohwā iskwēw āhpo nānpēw āhpo āhpihtāw āyi.

Kēkwāyā oho tāskoc āwēyāk kā kiti māki pāmihot, ēkā kāwēkit, āhpo ēkā kākē miskāhk ātoskēwin, āhpo 
kākākwē āyāmihcikēt, ēyākoni oho kitā kē wēcētwāmākwānā Mistikwāni ākosiwin, ēkotā ohci āwēyāk 
kitā ohci ēkā kāyāwā isāyāt. Otē Kēwētinohk ēkwā wāthāw kāyāki ēhcāwinsā, āskāw nānwāc mithwāsin 
nipiy, ēkwā mēciwin ē mistāhkētēk ēkwā ēkā māskēkēwitiniwāk ē itāhcik, ēyākoni mēnā kēkwāyā wē 
wānāhcihkēmākwānā. Onēkānēwāk poko pokāniki kitā nitāwēthimāwāhk kitā kwēskātācik kēkwāy 
ākosowinihk isi. Ēkosi kwēskātwātwāwi kēkwāy,nāmothā ēkwā mētcēt o tāskānāhk kitā āthāwāk.

Āthimān mēnā kitā kātcihtinikātēki oho wēcihikowinā mēcēt ohci. Māmēcētitowā āthisitiniwāk tā 
nāhēthētāhkwāw omā kēsi nānātāhiwēcik ēkwā kā sihtoskātcik. Oko kēkwāy kā pākitināhkwāw kitā itinēsicik 
poko pā pētos oho āthisitiniwā ohci, pā pētos kā isāyāmithit, nāpēw ēkwā iskwēw āhpo āhpihtāwāyihk, ēkwā 
kā kē isi pāmihimiht otāhk. Ēkwā mēnā āniki ēkā mēcēt kā nisititāmithit opēkiskwēwiniwāw. Ākāthāsēwāk 
āhpo Pāhkwāyisāk) kotākā mēnā āyāmowinā.

Ēkwā mēnā Mistikwāni Mitwāyāwin kitā sā sihtoskikātēk kihciwāk, miswētā oko kā pākitināhkwāw kēkwāy 
kā ātoskēcik ētāwinihk. Nithwāsin kit ākā kotcihtāniwik omā kāyās kiskēthētāmiwin, isihcikēwinā, kākē is kitā 
pāmiht āwā ostikwān ēkā kā mithwāyāt, oko kākē miskākātcik ākāmihk kihcikāmihk, kā pētāmocik, āhpo 
pāpētos itowāhk āthisitiniwāk, ēkwā mēnā wēstāwāw kitā wēcihēcik oko kā ātoskēcik.
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ITĒ ISI NĒYO 4: KITCINĀC ĀNIHI

4.1 Omā kā oshitāniwik kēkwāy 

nāwāc kitā mithwāsik āhpo itā 

āwēyāk kāwēkit, ēkotē isi kitā 

itāpināniwik omā Ostikwān āwēyāk 

kāwē nānātāwihit.

4.2 Kitā othāstāniwik nāwāc 

kitā mithwāsik omā it ākā 

pimpāthētāniwik omā Mistikwān 

Onānātāwihiwēwin oko ohci opāmih 

kohci tākosihkwāw, Kā pētāmocik, 

āhpo pā pētosihtowāhk āthisitiniwāk

4.3 Kitā māsihkātcihtātēki oho 

Mistikwānihk Āwēyāk kākosit 

otē kēwētinohk ēkwā wāthāw 

kāyāki ētcāwinisā.

4.4 Kitā sohkāhk omā kā isi 

wāskāwētocikātēk Mistikwāni 

Mithwāyāwin, oko ohci 

opēkiskwēwiniwā ēkā mihcēt 

kā nistotāmithit ētcāwinisihk 

(Ākāthāsēwāk āhpo Pāhkwāyisāk).

4.5 Kitā pēkiskwātcikātēk Mistikwāni 

Mithwāyāwin oko ohci 

Nāpēwāk ēkwā Iskwēwāk āhpo 

āniki Āhpitāwāyih.
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ITĒ ISI NĒYĀNĀN 5:
Kitā wētātoskēmihcik Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk, ēkwā Āpētāwikosisānāk 

Māhti tānsi omā wēthāwāw Mistikwāni Mithwāyāwin kā pākāmiskākocik, 

āyāhk ohci omā pētos ē isi ētinēwitcik, ēkwā mēnā otāsotāmākēwiniwāwā 

ēkwā otinēwiniwāw.

Nēhithāwāk, Āyāskēmēwāk, ēkwā Āpihtāwikosisānāk kēsih nisihtotāhkwāw āskiy, pimātsiwin, mistāhi 
wēcihiwēmākān tānsi kāwē isi wēcwātcihpāthik omā Mistikwāni Mithwāyāwin otā Kānātā. Omā nistāmih 
kēkwāy kāstāniwik otā Tākētocihkātēk, kākithāwēyāk ohci ē mithwāsik otā Kānātā, tāskoc mēnā ānihi 
kotākā kā māmiskocihkātēki Tā wāskātētocihkātēki omā Tākētocihkātēk it ākā māsināhikātēk, ēyākoni mēnā 
Nēhithāwāk, Āyāskēmēwāk ēkwā Āpētāwikosisānāk ohci.

Ēyākonimā kētisāhot āwēyāk kitā kē tocikātēk, ēkotā kikih Nēhithāwāk, Āyāskēmēwāk, ēkwā 
āpētāwikosisānāk ohci kēkwāy. Ēkotā ē nistāwinācihkātēk omā otsihcihkēwiniwāwā oko ēyākonik 
āthisitiniwāk ēkwā tānsi kākē pē isiyāyācik, tāskoc mēnā otāsotāmākēwiniwāwā ēkwā othāsiwēwinā 
wēthāwāw ohci. Mēcēt kēkwāy pēyākwān nistāmiyāyāw oko ohci Nēhithāwāk, Āyāskēmēwāk, ēkwā 
Āpitāwikosisānāk otēnāhk ēkwā opimih kā wēkicik, ēkwā mēnā oho kā nāyētāwāhki kā mosihikotik oko 
Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk ēkwā Āpihtāwikosisānāk kēyām pikwētē kā wēkicik.

Ānimā tākē totcihkātēk kē nistāmāstāniwin wē wēcihpēkiskwēmihcik oko Kānēkānihcik Nēhithāwāk 
Āyiskēmēwā kā Nēkānēstāwātcik, ēkwā Āpitāwikosāniwi Kimāwāk mēnā āniki kā Piskētsicik Āpētāwikosānāk 
mēnā Nēhithāw Iskwēwā Kā Nēkānēstāwātcik. Ēkwā kotākāk kēkwāy ē kitāpimikocik ēkotā tāskoc ānihi 
wāskāhikānā Friendship Center Kā isi thēkātēki miswē isi Kānātā.

Omā Tātocikātēk mistāhi sohki wētāmwāhk oko ithikohk Nēhithāw āk, Āyāiskēmēwāk, ēkwā 
Āpitāwikosisānāk ēnohtē mithwāyācik ānimoci kākē isi pāmihēcik kiskinwāhāmotowinihk, kākē ā otinēcik 
āwāsisāk ēkwā pētos kākē isi kitimāhēcik ēkwā otcāwāsimisiwāwā kā pākāmiskākothit ēyākoni kēyāpitc. 
Kitā Nānātāwihocik, Nēhithāwāk, Āyāskēmēwāk ēkwā Āpitāwikosisānāk-pikwētē ē āyātcik- tā wēcētātcik 
tā kācihtināhkwāw oho Kā pākitinikātēki Nēthithāwāk Isicikēwinā ohci, ēkwā nānātāhiwiwēwinā oko 
onēkānēwāk, Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk, Āpitāwikosānāk tā wēcēsihkēmātocik. Ēkwā mēnā misiwēsi 
okimāwinihk kitā pēkwātcikātēki oho Pētos āwēyāk kēsi pāmihit, Pimāthihisowin ēkwā kitimāki pāmihowin.

Nāmothā misiwētē nisowānātcihisowin kā ispāthik oho Nēhithāwi, Āyiskēmēwi, āhpo Āpitāwikosāni 
ētcāwinsā mākā mēct ē nākiskāhkwāw. Misiwētē mākā kitā miskocikātēki.
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ITĒ ISI NĒYĀNĀN 5: KIHCI ĀNIHI

5.1 Nēhithāwāk isi Kāpimāyāk: 

Kitā māmāwātāniwiki oho itā 

āwēyāk kocih wēcihit Mistikwāni 

Mithwāyāwinik (Mistikwāni 

Nānātāwihiwēwin ēkwā pākwāntā 

kēkwāy kā pātcētācik) wēthāwāw 

ohci Nēhithāwāk kāyās mēnā tānsi 

kākē wēpinikēcik, ēkwā mēnā ānohc.

5.2 Āyiskēmēwāk isi Kāpimāyāk: 

Kitā māmāwātāniwiki oho itā 

āwēyāk kocih wēcihit Mistikwāni 

Mithwāyāwinik (Mistikwāni 

Nānātāwihiwēwin ēkwā pākwāntā 

kēkwāy kā pātcētācik) wēthāwāw 

ohci Nēhithāwāk kāyās mēnā tānsi 

kākē wēpinikēcik, ēkwā mēnā ānohc.

5.3 Āpitāwikosāni isi Kāpimāyāk: 

Āpitāwikosānāk kitā opinihcik kēwē 

nāwāc mithwāyācik ēkwā kitā wēcih 

kātcihtināhwāw Kitā nānātāhiwiwēcik 

ēkwā tā wēcihēcik Kā pātcētācik 

pākwāntā kēkwāy mākā isi tākē 

wēcihisocik kiskēthētāmowinihk isi.

5.4 Kitā sohki nāskwēwāsihtāniwik 

omā Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk, 

ēkwā Āpitāwikosānāk otēnāhk 

āhpo opimētē kāyācik Mistikwāni 

Mithwāyāwin ohci ēkwā āsici 

ānihi kēkwāyā āthisitinēw ēkosi kā 

wē itiskākot.
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ITĒ ISI NIKOTWĀSIK 6:
Kitā Wāskāwētcik Onēkānēwāk, kitā misāk Kiskēthētāmiwin ēkwā 

māmāwihwēcihitowin pikwēsēsi.

Misiwētā oko Onēkānēwāk, ē kiskinopitikocik okiskēthētāmowiniwāw nāmācē kitā māsihkāhkwāw oho 
Tākētocikātēk itā kāmāsināhikātēk. Mistikwāni Mithwāyāwin nāmothā “poko” ākosiwin ohci, mēnā nāmothā 
“poko” kēkwāy kitā nākāskikātēk āhit ohci. Kākithāw mākā omā ē pākāmiskākowāhk pāpētos isi ēkwā mistāhi 
ē kiskēthētāhkwāki pikwētā omā kā pimipāthētāniwik kēkwāy.

Okimāwinā miswē omā āskiy ēkosi tēsi kāpāwicik “māmāw okimāwin” tēsi kitāpāhtāhkwāw omā wē 
oskēwēpāhāhkwāw othāsiwēwinā Mistikwāni Mithwāyāwin ohci omētā kā pā piskētāpicik onēkānēmowāwā 
oki āsicih. Mēnā, kēyām ātā tipāhāskānihk ohci ē kitāpātcikātēk omā Mistikwānāspinēwin kēsi pāminikātēk 
oti, mākēkwā mēcētwāyāk itā oko Okimāwāk Otowā kitāpimihkwāk ēkwā ēkosēsi kitā kē wāwēcihitocik 
Okimāwinā ēkosi kitā wēcihiwēmāhkān kitā nāwāc mithwās ēkotā kēkwāy kākāskētāniwik Mistikwāni 
Mithwāyāwin ohci.

Ē tipāhikātēk ithikohk kēkwāy ē kāskētāniwik omā kāti nohkwāk, māwāci nitāwēthētākwān ēkwā kākithāw 
poko pēyākwān tēsi tipāhāhkwāw, kātāwā āhkitāsowinā kitā āpātcitācik. Nēswāyāk omā kitocih nātāmāhk 
ēyāko: nistām, ānimā tānsi kā wē isi nisitāwināmāhk isi kā otinikātēki oho ākitāsowinā, tāskoc ēsā ithikohk 
kēkwāy ē āti ispāthik, mākā kitā wēcāsik ēyākonimā. Ēkwā kihtwām, tākē isi nistotāhkwāhk ānimā kēkwāy kā 
mosāhkinikātēk, ēkwā ānimā tānsi kēsi mosāhkinikātēk ānimā kā mosāhkinikātēk.

Omā ēkā mistāhi kā pākitiniht soniyāw Mistikwāni Mithwāyāwin ohci, kātāwā poko kitā itāstāniwik ēyāko 
ēkwā omā nitāwāpēnikēwin kitā othēthēcihkātēk ēkotē tēsi pākitiniht soniyāw kātāwā māwācih tētāpātsiht. 
Mēnā kitā othāstāniwiki ānihi kitā pimitsāhikātēki ēkwā āsicih ithikohk kēkwāy, nitāwēthētāhkwānā nāwāc 
kithipā omā kiskēthētāmiwin kitāti āpātāhk ēkwā kitā mithwāsik. Nāwāc pāpēyātāhk othēthēcihkātēki 
omā kāwē tocihkātēk Mistikwāni Mithwāyāwin otātoskēwāk kā nānohtēpāthicik, ēkwā mēnā tānsi oko 
otātoskēwāk kāwē isi totāhkwāw oskāyih kēkwāy āti ētāhkwāhki. Ēyāko mēnā poko kihci tā tocikātēk pētos 
kitātēspāthik tākāskētāniwik.

Oko āthisitiniwāk kākoscik mākā poko kitā nēkānikāpāwitcik ēkwā kitā nisitāwinācikātēk ēyāko soskwāc kitā 
tāwinikātēk kitā nēkānikāpāwitcik. Mākā kitā kiskinwāhāmātcik poko omā nēkānēwin ēkwā soniyāw ēkotē 
tēsi pākitiniht oko kēcihwāk, pāpāmih ēkotā ēkwā nisiwē omā kitāskēnāw kāyātcik.
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ITĒ ISI NIKOTWĀSIK 6: NISTĀM ĀNIHI

6.1 Kitā māmāwi otcihpitci kātēki oho 

misiwē Kānātā Othāsihwēwinā 

Okimānāhk ēkwā pāpētos it ākā 

toskātcihkātēk kēkwāy.

6.2 Kitā nāwāc mithwāsik isi omā 

kiskēthētāmowin kēsi kā 

māwāsokinikātēk Mistikwāni 

Mithwāyāwin ohci.

6.3 Kitā māskāwisihēcik oko Mistikwāni 

Mithwāyāwin kātoskātāhkwāw.

6.4 Kitā nēkānāpitcik oko kā 

wētcēwikocik omēthēw 

Ākosiwin opimātsiwiniwāk 

owēcāyāmākāniwāwā āsicih 

omā kāwē othāstācik, āhpo 

kāwē othāstāniwik othāsowēwin 

Mistikwāni Mithwāyāwin ohci.
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ĒYĀKONI OHO MĀMĀW KITĀ KĒ TOCIHKĀTĒK
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ITĒ ISI PĒYĀK 1:

Ānihi Nistām kāwē Tocihkātēki ēkwā kitā Ātēspāthik

1.1 nākātohkēwin tānsi sāsihkiskikātēk Mistikwāni Mithwāyāwin, ēkwā kitā nākāskikātēk 
Ākosiwin ēkwā Nisowānāhcihisowin pikwēspih mēnā kēsi kitāpāmiht āwēyāk kākosiht

1.1.1 tā wāpāhtithēcik othāsowēwāk, 
kātoskēhiwēcik ēkwā pokāwēyāk 
ithikohk ēmithwāsik Mistikwāni 
Mithwāyāwin itā kātoskāniwik.

1.1.2 Thākāstāniwiki Āthisitinēw 
onistotāmiwin tēsi mithwāyācik 
ēkwā kitā cihkāmātcihocik, ēkwā 
tāsihtoskātcik ētāwinsā kitā 
wāskāwēstāhkwāw omā Mithwāyāwin 
ēkwā cihkāmātcihowin.

1.1.3 Tā thākāstāniwithik onistotāmiwin tānsi 
tēsi nistāwināhkwāw āwēyāk nāwāc 
poko nāntāw kāwē isāyāht. Tāntā 
kitotināhkwāw sihtoskākēwin ēkwā 
kitā wēcihikocik.

1.1.4 Kitā kiskinwāhāmātcik oko 
kēkwāy kātoskāhtāhkwāw kitā 
nisitāwināhkwāw omā ākosiwin sēmāk 
ēkwā kitā wā wēcihtācik mithwāyāwin 
ēkwā kitā kipihtināhkwāw mistikwāni 
ākosiwin ēkwā nisowānāhcihisowin 
tāhtwāw kēspāthihikocik.

1.1.5 Kitā nohtinikātēk omā ēkosēsi āwēyāk 
kēsi kitāpāmiht, wē thākākimihcih 
āwēyāk, kā nēyāk kipitinikātēk, ēkwā 
sēmāk kēkwāy ē tocikātēk tāwēcihiht 
āwēyāk, kitā āyiyāmihiht āwā kā 
kikiskākoht omā ākosiwin..

1.2 Owētokēmākāniwāwā, kākitāpāmikohcik, kiskināhāmātowikāmikwā, kēspāk 
kiskināhāmātowikāmikwā ēkwā ētāwinsik ohci kā pimipāthēcikēcik kitā sihkiskāhkwāw 
Mistikwāni Mithwāyāwin āpiscāwāsisāk, āwāsisāk, oski pimātisāk ohci .

1.2.1 nāwāc mistāhi sihkoskātowin 
onēkihikomāwāk ohci ēkwā āniki 
kā pāmihikocik ēkosi āpiscāwāsisāk 
kātwā kitā isi ohpikicihk āhpo āniki kā 
āwāsimē nēsowātsicik.

1.2.2 Kitā nistāwinācikātēk omā āwāsis ēkā 
kātāwā kāwē isopikiht āthisitinihnāhk 
āhpo omāmitonēthēcikānihk āhpo 
tēsi sihtoskātcik

1.2.3 Mistāhi nāwāc tānistotāhkwāhki 
kiskināhāmātowikāmikohk oho 
kākwākē itotāhkwāw kākithāw 
okiskināhāmāwākānāk wāwēs 
āniki kākostātikosicik.

1.2.4 Mēcēt nāwāc oho kāsihtoskākotcik 
āwāsisāk, oski pimātsāk ētāwinihk ohci
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1.3 Kitā mithwāyāniwik Ātoskēwinihk.

1.3.1 wēstāwāw oko kāpimipāthēcikēcik 
wāthāwētimāyih okimāwinihk tā 
pimitsāhākwāw omā (Pyschological 
Health ānd Safety Standards.)

1.3.2 Mistāhi nāwāc nisitotāmiwin kitā 
āpshtāhk omā itā kātoskāniwik omā 
ohci ākosiwin.

1.4 Kisēyāyāk, Owākomākānāk, it ākā pāmihit āwēyāk, ēkwā ētcāwinsā kitā sā sihkiskāhkwāw 
Mistikwāni Mithwāyāwin kāti kihtēyāwihk, kitā kipihtināhkwāw ēyākwēthēw mēnā 
nisowānāhcihisowin ē isko kāskētāhcik ēkwā sēmāk kitā kipiskāhkwāw māyāwātc.

1.4.1 Ēkā pētos tēsi pāmihit āwēyāk 
ēkihtēyāyiwit omēkosih 
ostikwānihk kākosiht.

1.4.2 Kitā wēcihēcik kisēyāyāk kā 
sēsāwēcik mithwāyācik isi ēkwā 
kitā wēcēwākānicik.

1.4.3 Kitā wēcihēcik kisēyāyāhk 
owēcāyāmākāniwāwā, ānihi kā 
wēcihikocik, tā nisitāwināhkwāw 
oho mistikwāni ākosiwinā, 
nisowānāhcihisowin, kākitimāhit 
kisēyāyā, kāti kēskwēkihkāt, ēkwā kitā 
mēyākwāmisināniwik nēyāk.
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ITĒ ISI NĒSO 2:

Ānihi Nistām kāwē Tocihkātēki ēkwā kitā Ātēspāthik

2.1 Kwēskwāsowāniwik, kwēskihwēpinikāniwik mēnowāyāwin ēkwā Cihkāmātcihowin ohci. 
pikwēsi itwātwāskēwinicik ēkā kā mithwāyācik ostikwāniwāhk owēcāyāmākāniwāw āsihci. 
2.1.1 Tā pākitinikātēk omā tāwēcihikot āwēyāk kāti mēnowāyāt ēkwā tānsi tātocikātēk 
otā Kānātā.

2.1.2 Kitā kiskināhāmākāniwik omā 
Mistikwāni Mithwāyāwin oko ohci kā 
pimipāthētācik kēkwāy Ākosiwin ohci 
mēnowāyāwin itēkē isi.

2.1.3 Mēthowāyāwin ēkwā cihkāmātcihowin 
omā kitēsi wāwēthēcihkātēk 
āhātiht oko.

2.1.4 Kēsātc kitā kēsāsowātcihkātēk kēkwāy 
owā āthisitinēw kwāyāsk ēkā kātāwā 
kēsāwāt ēskwā ēkā wāskāmēthitāhk.

2.1.5 Ēkosi kitātāstāmāhcik āthisitiniwāk 
wēthāwāw kitā othāsiwātācik āhtiht 
soniyāwā it kocih pāmihēcik Kānātā 
isi kātocikātēk

2.1.6 Tāwēcihēcik owēcāyāmākānāk 
tāsihtoskāhkwāw mēnowāyāwin 
ēkwā cihkāmātcihowin, kāwēcihācik 
oho ēkwā mēnā ēkā kitā osām 
mistāhi ātoskēcik.

2.1.7 Kitā wihtāmāhcik oko kā kitāpāmātcik, 
oho ēkwā āniki wēthāwāw ēkā kātāwā 
kēsāyācik, mēnā owēcāyāmākāniwāwā, 
tānsomā tēsi kitēthētāhkwāw 
kēkwāy kā wihtāmātcik ēkā misiwē tā 
pāpāmākotēk ēyākoh.

2.2 Wēstāwāw oko ēkā kātāwā kēsāyācik ēkwā owētokēmākāniwāwā, kitā othipāthētācik 
āwēyāk itā kohci wēcihit ēkā kātāwā kēsāyāt.

2.2.1 wēstāwāw kitā othāstātcik oko ēkā 
kātāwā kēsāyācik, omā itā kohci 
pimipāthihēcik, māsināhikān kā 
othāstāniwik oho ohci ēkwātowāk 
wāskāhikānā, ēkwā kā kitā pāmiht oho 
kākitāpāmikocihk omāmāwāpowā ēsā.

2.2.2 Kitā tāwinikātēk āthisitiniwāk oko 
ēkā kātāwā kēsāyācik kitā āpitcik 
itā omā kēkwāy kā pimpāthētāniwik 
omā Mistiwāni Mithwāyāwin. 
Ēkotā tātoskēcik.
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2.3 Kitā kistēthētāmoht oko okāskētāmāsiwiniwāw ēkā kātāwā kēsāyācik

2.3.1 Kitēkātēnikātēki ānihi āwēyāk 
kā wānāhikot ēkā kātāwā 
kēsāyāht ātoskēwinihk, 
kiskināhāmātowikāmikohk, (kēspāk 
kiskināhāmātowin) ēkwā pētostā āsihci.

2.3.2 Ēkā kitā pākitinihcik Simākānisāk 
tāwihtāhkwāw kēkwāy 
kipitinātwāwi oho kā misihothit ēkā 
kātāwā kēsāyāthit.

2.3.3 kitā wāpātcihkātēk othāsowēwin ēkwā 
kātāwā kitētāstāniwik itā ēkā ē tipāstēk 
ānimā misiwēskāmik kāpātāhk.

2.3.4 Mēswātc kitā āpātāhk mēnoāyāwin 
ēkwā kākēskimowēwin ispihc ēsā 
ānimā āwēyāk kā māmātcikwāpisot. 
Soskwāc ēkā ēkosi tēsi pāmihit āwēyāk 
otē nēkān.

2.3.5 Kitā sihtoskātcik oko ēkā kātāwā 
kēsāyātcik ēkwā owētokēmākānowāwā 
kitā pēkiskwēstāmāsocik.

2.4 Ēkē ēkwāthikohk mistāhi kitā kipāhikāsocihk oko ēkā kātāwā kēsāyācik, Osām mēcēt ātskoc 
ānohc mēnā ithikohk tākē kipāhikāsocik, ēkwā āniki kākipāhocik ēkwātowāk, kitā ēkākwāhk 
itā ohci kitā wēcihēcik.

2.4.1 Kitā ētāhkwāk itā kitā ohci wēcihēcik 
oko ēkā kātāwā kā isāyācik ēkā mistāhi 
omā misihowin kitā nākiskāhkwāw, 
āhpo piskihc othāsowēwikāmik 
ēyākonik poko itā kitā othāsowātēcik, 
ēkwā pētos tā isi wēcihēcik oko 
oskāyāk āhpo kihcihyāisāk.

2.4.2 Kitā itāhkwāk omā āwēyāhk tāskoc 
kāwēcihit ēkā kātāwāk kēsāyāt itā 
kā kipāhikāsocik oskāyāk āhpo 
kihcēyāyisāk ēkwā māsināhikānā 
kitā itākwāhki wāthāwētwāwi ohci 
tēsi pāmihēcik.

2.4.3 Ēkwā ānihi kēsi pāmihēcik oko mitoni 
ēkā kātāwā kēsāyācik, kitā miskikātēk 
ānimā itā kātāwāk ēkā kwāyāsk 
kākē wēcihēcik.

2.4.4 Ēkwā āniki wāthāwētimwāyihk 
kāyācik kipāhotowikāmikohk 
ēkosēsi āwēyā kāwēcihācik, mistāhi 
nāwāc kēkwāy kitā ātoskātāhkwāw 
pihcāyik kipāhotowikāmikohk.

2.4.5 Kitā kiskinwāhāmātcik kitā 
nisitotāhkwāw omā ēkā kātāwā 
isāyāwin oko kā pimipāthihācik tāskoc 
simākānisāk, othāsowēwikāmikwā, 
āniki ēkotā kātoskēcik tānsi tēsi 
pāmihācik misihothicih ēkwā āsicih 
tāntā kitā kē ohci wēcihimiht.
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ITĒ ISI NISTO 3:

Ānihi Nistām ēkwā Tānsi Kitā kē Tocikātēk

3.1 Nāwāc mistāhi kēkwāy kitā kitāpimikohcik oko āhkosēwikāmikohk kātoskēcik.

3.1.1 Ēkwā oko ākosēwikāmihkohk ēkwā 
itā kākitāpāmihcik ēkā kātāwā 
kēsāyācik kākānāwēthimihcik, 
kitā māmāwiwēcihitocik ēkwā kitā 
kā kiskinwāhāmātocik.

3.1.2 Kitā māmāwi tocikātēk mēnowāyāwin 
ākosēwikāmikohk, wēthāwāw ohci 
oko ēkā kātāwā kēsāyācik ānihi 
āsicih owēcāyāmākāniwāwā omā 
kā othāscikātēk tānsi omā kāwē 
isi wēcihisocik.

3.1.3 Kitā māsināhikātēk tānsi omā kāwē 
tocihkātēk kāwāpāmēcik, kāwē isi 
pāmihēcik, ēkwā kā isi nānātāwihēcik, 
āhpo kā sihtoskācik oko ēkā 
kātāwā kēsāyācik, kāpātcētācik 
pākwānitā kēkwāy āhpo kā kāwē 
nisowānācihisocik, wāwēs ci oko 
wēyāwāhk kāhkosicik.

3.1.4 kitcihnāc āniki ēkā kātāwā 
kēsāyācik kitā wāpāmihcik 
sēmāk ākosēwikāmikohk.

3.1.5 Kitā āpātāhki oho osāyih 
ētowāhk āpitcēcihkānā, tāskoc 
māmātāwāpātcēcihkānā, kitā 
wāwēcihitocik, ēkwā kitā wēcētātcik 
kitā kātcihtināhkwāw kēkwāy, 
āthisitiniwāk kā māsihkāhkwāw omā 
Mistikwāni Ākosiwin.

3.2 Kākithāw āwēyāk kitā wēcih kātcitināhk ēkwā mēnā kitā tāpitāwi pimpāthētāniwiki oho 
āwēyāk ēkā kātāwā kēsāyāt kocih wēcihit, pikwēsi ē itwātwāskēwiniht.

3.2.1 nāwāc mistāhi kēkwāy kitā 
itāhkwāk ētāwinihk Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk isi oko ohci pā pētos 
kā itwātwāskēwinihcik.

3.2.2 kātāwā isi ēkwā kitā tāpitāwi māmāwi 
tocikātēk nāspic kitā mithwāsik 
wēcihitowin, ākosēwikāmikohk, 
mistikwāni mithwāyāwinihk, 
ēkwā āstēpēwinihk, pokānā ē 
itwātwāskēwinihcik ohci ēkwā ānihi 
kāpātāhki ēkotā ohci.

3.2.3 Ēkā kinwēs kitā pēhonāniwik 
omā āwēyāk kā nohtē wāpāmiht 
pokwē tāhtwāskēwinēt.

3.2.4 Kitā wēci kāticinikātēk 
kākēskimowēwin oko ēkosi 
kētāpitcik kānākātcētācik.

3.2.5 Ēkā soniyāw, ēkā kihtākot, kitā 
kipiskākotcik oko oskipimātsāk, 
āwāsisāk, ēkwā onēkihikomāwāk, kitā 
kātcihtināhkwāw kākēskimowēwin.

3.3 Nāwāc kitā wēcētāht āwēyāk omā mitoni ēkā kātāwā kēsāyāt, kitā kwāyāsk kitā wēcihit, 
sēmāk, ēkwā kā nākācētāthit āwēyā kitā wēcihikoht ēkwā kitā nānātāwihikot.

3.3.1 Kitā othāstāniwiki oho ithikohk 
āwēyāhk kāwē isi mēthiht 
kwāyāsk nānātāhiwiwēwinā, 
ēkwā kā nākācētācik kāpātsihcik 
pokāwēyāk ohci ē itwātwāskēwinēt 
kwāyāsk kākosiht.

3.3.2 Mēnowāyāwin ēkwā cihkāmātcihowin 
tēsi kitā pātcihkātēk othāsowēwin 
ēkwā kā tocihkātēk omā āwēyāk 
sohki kā nānātāwihit, ēkwā kā 
nākātcētācik Mistikwāni Mithwāyāwin 
ohci kāpātsihcik.
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3.3.3 Kā wāthāwēt āwēyāk itā sohki ēkē 
nānātāwihit, kitā nānākātcihit ispih 
pākitinihcih ākosēwikāmikohk ohci 
ēkwā ēkotā ohci ētāwinihk ānimā kocih 
kitā pāmihcik ēkā kātāwā kēsāyācik, 
ēkotā tocih wāpāmiht.

3.3.4 Kākithāw āwēyāk kitā kē kātcihtināhk 
māskēkēwā kitā wēcihtāt.

3.3.5 Ēkā kitā nākāskākomāhkāk kēkwāy 
pā pētostā kā nānātāwihēcik oko 
āwāsisāk, oskāyāk, ēkwā kisēyāyāk. 
Kitā sāsākāmokih ēyākoni.

3.3.6 Kitā māmāwiwēkocik āniki 
kātoskātācik ēkā kātāwā kēsāyāthit 
ēkwā kisik nātāw kēsi māskisithit 
āhpo opitcāwēstikwānānithik 
kākosithit, ēkwā nāwāc mistāhi 
kiskēthētāmowin kitā kākwē āyācik 
ēyākonik kātoskātācik.

3.3.7 Māmāwi kitā pākitinikātēk kēkwāy āniki 
ohci ēkā kā mithwāyācik ēkwā āniki 
pākwānitā kē tāpācihtācik kēkwāy kā 
kwēkwēpihtotāhkwāw. (Nēso ākosiwinā 
tāskoc ē āyācihk).

3.4 Kitā mistāwināhmiht oho wēcāyihyāwā tāskohc mistāhi ē wēcihiwēthit mithwāyāwinihk.

3.4.1 Kitā wēcihimiht wēcāyiwāwā kā 
kāskētāthit kitā wēcihikotcik, pā piskihc 
āhpo itā ēyākonik kā pimipāthēcikēcik.

3.4.2 Kitā wāwēcihitocik oko pēyāk 
oskān wēcāyiwāwā.

3.4.3 Misiwē omā kitāskēnāw ē 
nistāwēthētāhkwāhki oho 
kitā pimitsāhikātēki kā 
kiskināwāpātcihkātēki, kitā 
wāwēcihātcik oho wēcāyiwāwā it 
ākā pimipāthihisothit.

3.5 Oko kākoscik ostikwāniwāhk kitā wihcētācik kitā kātcihtināhkwāw wāskāhikānā ē kātāwā ē 
isētāniwithiki ēkwā ātoskēwinihk ēkwā āyāmihcikēwinihk isi wēcihikowin. Ēkwā nāwāc kitā 
wēcihimiht owēcāyāmākāniwāwā.

3.5.1 Kitā mithwāsinithit it ākā wēkicik 
ēkwā kitā kitēthimihcik oko ēkā 
kātāwā kēsāyācik.

3.5.2 Sēmāk wāskāhikānā “nāwāc”kitā 
miskāmātcik oko kā pāpāmi 
āyātcik, ēkā kā owēkicik ēkā oko 
kātāwā kēsāyācik.

3.5.3 Kitā sihkiskātcik oko ēkā kātāwā 
kēsāyātcik kitā kiskināhāmākowiscik 
āhpo tātoskēcik.

3.5.4 Kitā thākisētāniwik Kāmāskiscik 
kāwēcihēcik, kitā kikāthēcik ēkā 
kātāwā kēsi āyācik. Kā wānāhikotcik 
soniyāwā kitā ēkātēnāmiht 
soskwāc kitā ātoskēcik āhpo 
kitā kiskināhāmākowiscik.

3.5.5 Soniyāwā tāmēthimiht kāwēcihikotcik, 
tāwēcāsik tā wēcihēcik 
ēkwā kothāsowātēcik.
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ITĒ ISI NĒYO 4:

Ānihi Nistām ēkwā Kēkwāy Tākē Tocihkātēk

4.1 Mistikwāni Mithwāyāwin kitā kitāpātcikātēk omā kākithāw kēkwāy kā ātoskātcikātēk kitēsi 
mithwāsik pimātsiwin.

4.1.1 Kitā sihkiskātcik Okimāwin 
Onēkānēwāk kitā māmāwomāhkwāw 
wihkowin omā pēyākwān kāwē 
isi pāmihēcik āthisitiniwāk kēsi 
pimātcihisocik mēnā topinikātēk 
mistikwāni mithwāyāwin.

4.1.2 “Pēyākwānitowāhk mithwāyāwin”ēyāko 
kitā āpātāhk oskāyihk othāsowēwin 
kothāstāniwik mākā pēyākwān 
isi oko kotākāk āthisitiniwāk 
kitā nākāhtohkātēcik.

4.1.3 Kitā sohkāhk omā nitāwāpēnikēwin, 
nāwāc mistāhi kitā nistotāmāhk omā 
kēkwāy ē nitāwēthētāhkwāw ēkā 
kātāwā kēsāyātcik.

4.2 Kitā mithwāsik nāwāc itā kocih wēcihēcik oko opimē kohci tākosihkwāw, kāpē misākātcik, 
kāpētāmocik ēkwā pā pētositowāk, omisi kētāspinēcik.

4.2.1 Kēspāk kiskināhāmātowin nāwāc kitā 
nistāwinācikātēki ānihi ētātēthimowinā 
ēkotā kocihpāthiki āthisitiniwāk 
ohci otsihcihkēwiniwāwā.

4.2.2 Tāwēcāsik kiskēthētāmowin 
tāmiskikātēk, pētos āyāmowin 
ēmāsināhikātēk itā.

4.2.3 Kāyāsi kiskēthētāmiwin, 
isihcikēwinā, nāwāc pēyāhtāhk kitā 
nānākātēthēcikātēki omā mistikwāni 
mithwāyāwin kā pisiskēthēcikātēk 
māhti kitā kē wēcihiwēmāhkāk.

4.2.4 Tā sihtoskātcik opimētē ohci, kā 
pētāmocik ēkwā pā pētos āthisitiniwāk 
itā kā māmāmāwāpitcik māhti tānsi 
omā wēthāwāw omā mistikwāni 
mithwāyāwin kā pākāmiskākotcik.

4.2.5 Kitā othāstāniwik tānsi omā 
kāwē isēcikāniwik Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk misiwē othāsowēwi 
tipāhāskānihk oko ohci pētostē kā 
ohci tākosihkwāw opētāmowāk, ēkwā 
pā pētos āthisitiniwāk wēstāwāw oti 
kitā kākwēcimēcik.

4.3 Kitā māsikātēki oho Mistikwāni Ākosowinā Kēwētinohk ēkwā pākwātcih Ētāwinā.

4.3.1 Kitā mithwāsik nāwāc pimātsiwin 
mistikwāni mithwāyāwinihk isi, tā 
nānāpātcēcihkātēki wāskāhikānā, 
nipiy kitā pimākotēk, ēkwā mēcihwin 
kitā wihtākētēk.

4.3.2 Tā māsināhikātēk tānsi māwāci 
kitēsi mithwāpātsit āwā soniyāw 
ēkosi mēnā nāwāc kitā itākwāhk 
mistikwāni mithwāyāwin.

4.3.3 Kitā osihtāmātcik oko Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk kātoskēcik 
wāskāhikānā māhti ēkosi kinwēs 
kitā kisācihcik kēwētinohk ēkwā 
pikwācāyihk ētāwinsā kāyāki.
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4.3.4 Kitā kiskinwāhāmātcik Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk isi kihciwāhk 
Āthisitiniwāk āti tāwāhki 
ātoskēwin Kēwētinihk āhpo 
pikwātcāyik ētcāwinisā.

4.3.5 Kitā sihkiskāwihcik oko Kēwtinohk 
ākyātcik ēkwā pikwātcāyihk 
ētcāwinsā, kitā othāstācik, ēkwā 
kitā pimpāthētācik Mistikwāni 
Mithwāyāwin kātoskātcikātēk 
wēthāwāw tāwēcihikocik.

4.3.6 Kitā wāwēcihitotcik kā misākih 
otēnāwā ēkwā kā pisāsihki ēkwā 
tā pā pēkiskwātitocik ēkwā 
mēnā oho pāpētos tipāhāskānā 
Mistikwāni Mithwāyāwin itā kohcih 
pimpāthētāniwik omā āwēyāk kitā 
pimotēhot kitā nitāwi nānātāwihit 
kā mithosithit māskēkēwitiniwā kā 
nitāwih wāpāmāt.

4.3.7 Nawac mistahi kita 
cihkastepathetaniwik oma Mistikwani 
Mithwayawin ekwa mamatawi 
apatcihcihkan kita apatahk ekosi 
kitesihtaniwik kita kiskinwahamatcik 
ekwa soniyaw kita pakitiniht athiwak.

4.4 Sohki nāwāc kitā nāskwēwāsihtāniwik omā kēsi nitāwēthētāhkwāw Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk oko ētcāwinsihk ēkā mēcēt kānitotāmithit otāyāmiwiniwāw (Ākāthāsēwāk 
ēkwā Pāhkwāyisāk)

4.4.1 Oko ēkā mēcēt kā nistotāmithit 
otāyāmiwiniwāw, kitā wēcētācihk kitā 
kātcitināhkwāw omā māsināhikātēk 
kiskēthētāmiwin, ēkwā wēcihikowinā 
ēkwā nānātāwihiwēwin.

4.4.2 Kitā Tocihkātēk kitā nisitāwinācik, 
ēkwā kitā kiskinwāhāmāhtcik, kitā 
mitcihminēcik oko kātoskātāhkwāw 
Mistikwāni Mithwāyāwin kā 
nisitohtāhkwāw oho āyāmowinā ēkā 
mistāhi āwēyāk kā nistohtāhk.

4.5 Kitā pēkiskātikātēki oho kā isi nitāwēthētāhkwāw oko nāpēwāk ēkwā iskwēwāk 
āhpo āhpētāwāyāhk.

4.5.1 Kitā māhkisētāniwik omā nisitotāmiwin 
ohci pā pētos isi kēkwāy ē 
nitāwēthētāhkwāhk nāpēwāk iskwēwāk 
ēkwā āhpitāwāyihk āniki kāyācik.

4.5.2 Kitā pākitinikātēk Mistikwāni 
Mithwāyāwin wēcihikowin āyāhk 
ohci kitā pēyāhtāk itotāhcik 
nāpēwāk, iskwēwāk, āhpo āniki LGBT 
Āhpētāwāyihk kā nēpāwicihk.

4.5.3 Iswēwāk oko kēkwāy kā pāhkisimikocik 
ēkā kātāwā kāti wē isāyācik, ēyāko kitā 
wihkoscihkātēk, omā ēsā kitā māki 
pāmihowin, kā pāmihāwāsocik, ēkwā 
kā nānohtinihcik.

4.4.5 Oho LGBT kā mā māmāwāpicik kitā 
sohkiskāmoht opēkiskwēwiniwāw, 
omā ohci āwēyāk kēsi kitāpāmiht 
ēkā kātāwā kēsāyāt ēkwā kitā 
wēcātoskēmikocik Mistikwāni 
Mithwāyāwin kātoskātāmithit 
kitā sihtoskākohcik.
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ITĒ ISI NĒYĀNĀN 5:

Ānihi Nistām ēkwā Kēkwāy Kitā kē Tocikātēk

5.1 NĒHITHĀWĀK OHCI KĒKWĀY: kitā othāstāniwik wāwēcihitowin oko Mistikwāni Mithwāyāwin 
Kātoskātākwāw ( mithwāyāwin ēkwā āstēpēwin ) ohci Nēhithāwāk, mēnā omā kāyās 
kēkwāy, kākē tocikātēk, isihcihkēwinā, ēkwā mēnā ānohc kā tocihkātēk.

5.1.1 Kisiwāk nāwāc kitā tāpitāwāh 
omā kātoskātcihkātēk Mistikwāni 
Mithwāyāwin, nānātāwihiwēwin, ēkwā 
sihtoskākēwin Nēhithāwāk ohci kāyās 
is kēkwāy isihcikēwinā āhpo ānohc 
kēsi wēpinikāniwik.

5.1.2 Kitā pā pāmi itsāhikātēk ēkwā 
kitā āsonāmātonāniwik oko 
kihtēyāyāk kēsi kiskēthētāhkwāw 
kā mithwāsinithik āhpo mēnā oho 
ānohc kiskēthētāmiwinā kitā mā 
māmāw wēcihitocik ēkwā kitā 
nistāwināhcik kisēyāyāhk.

5.1.3 Kitā sihkiskikātēk ēkwā kitā 
nisitāwinācihkātēk omā kihciwāk 
ētāwin ēkwā kiskēthētāmiwin 
ēkotā kocihpāthik ēkwā wēthāwāw 
oko kihcihwāk kitā opinihcik kitā 
thākisētācik Mistikwāni Mithwāyāwin.

5.1.4 Kitā thākitwāwiht 
okiskēthētāmiwiniwāw ēkwā 
onākācihtāwiniwāw, ēkwā kitā 
othotinihcik ēkwā kitā mitcihminēcik 
pikwātowāh kātoskātāhkwāw omā 
kēkwāy kitā kē āniki totāhkwāw 
ānihi isēcihkēwinā kā kitēthimikoht 
āwēyāk, ēkwā nānātāhiwiwēwinā, 
sihtoskākēwinā Nēthithāwāk ohci.

5.1.5 Misiwē omā āskiy okimāwāk, ēkwā 
tipāhāskānikimāwāk, kēwētinohk 
tipāhāskānā, ēkwā Nēhithāw itā 
kokimāhkāniwitcik, kitā sihtoskātcik 
kitā māskāwikāpāwicik omā kā wā 
wēcihitocik kitā mithwāsik nāwāc omā 
Mistikwāni Mithwāyāwin ēkwā āsicih 
ānihi ēkotā kā kiki ātoskēmāhkāki.

5.2 ĀYISKĒMĒWĀK OHCI KĒKWĀY: Kitā othāstāniwik wāwēcihotowin oko Mistikwāni 
Mithwāyāwin Kātoskātākwāw ( mithwāyāwin ēkwā āstēpēwin ) ohci Āyiskēmēwāk 
mēnā omā kāyās kēkwāy, kākē tocihkātēk, isihcikēwinā, ēkwā mēnā ānohc kā tocihkātēk 
ākosēwikāmikohk isi.

5.2.1 Kisiwāk nāwāc kitā tāpitāwāh 
omā kātoskātcihkātēk Mistikwāni 
Mithwāyāwin, nānātāwihiwēwin, ēkwā 
sihtoskākēwin Āyiskēmēwāk ohci kāyās 
is kēkwāy isihcikēwinā āhpo ānohc kēsi 
wēpinikāniwik ākosēwikāmikohk āsicih.

5.2.2 Kitā wā sihkimēcik Āyiskēmēwāk 
wēthāwā okiskēthētāmiwiniwāw kitā 
māmisēcik ēkotā ohci otētāwiniwāhk.

5.2.3 Ikwāthikohk soniyāw kitā pimi 
pākitiniht ēkwā kitā sihtoskācik kitāti 
mēcēt ātoskēcik ēkwā kitā sihkiskikātēk 
kā mosākinēcik otāhtoskēwāk, mēnā 
kitā mitcihminēcik oko Mistikwāni 
Mithwāyāwinihk kātoskēcik.

5.2.4 Nāwāc mistāhi kitā nohkohtāniwik omā 
Āyiskēmēwāk okiskēthētāmiwiniwāw, 
kā isi miskikātēk wēthāwāw 
ohci kiskēthētāmiwin, 
ākētāsowinā, kātātāsihk kēkwāy, 
ēkwā kiskināhāmākēwin.
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5.2.5 Oko okimāwāk ēkwā kompānēwāk tāskoc, āhpo kā pimipāthihācik soniyāwā, kitā māmāwi 
isi wēpinikēcik ēkwā pētos kitā ātēspāthik ēkotāhocih kēkwāy.

5.3 ĀPITĀWIKOSĀNĀK OHCI KĒKWĀY: Kitā opinihcik āpētāwikosānāk kitā nāwāc mithwāyācik, 
ēkwā kitā wēci kātcitināhkwāw nānātāhiwēwin ēkwā āstēpēwin ēkosi mākā kwāyāsk wā 
wēcēsihkēmihtwāwi ēkwā wēstāwāw kikāthētwāwi māmāwāpowinihk ēkwā āsicih kā 
nānātāwi kiskēthēcihkātēk kēkwāy.

5.3.1 Kitā wēci māmāwāpēmihcik 
Āpētāwikosānāk māhti tānsi omā kitā 
kē isi othāstāniwik kēkwāy wēthāwāw 
ohci Mistikwāni Mithwāyāwin ēkwā 
āsici omā āstēpēwinihk.

5.3.2 Kitā osihtāniwik kiskēthētāmiwin 
wēyhāwāw ohci Āpihtāwikosānāk, omā 
kēkwāy ē kiskēthētāhkwāw ēkwā ē isi 
kiskēthimēcik. Ēkosi kitā nisitocihkātēk 
omā tānisi kā kē wānāhikocik omā 
okimānāhk kā pimipāthihēcik ēkwā 
mēnā kēkwāy ē nitā wēthētāhkwāw 
Mistikāni Mithwāyāwinihk isi.

5.3.3 Kitā kiskinwāhāmātcik ēkwā kitātih 
mēcēticihk, ēkwā kitā mitcihminēcik 
oko Āpētāwikosānāk Mitikwāni 
Mithwāyāwinihk kitātoskēcik.

5.3.4 Nāwāc mēnā kitā wēcētācik kitā 
kātcihtināhkwāw oho wēcihikowinā, 
ēkwā ēkā itā kitā māthitotācik, kitā 
kistēthētāmoht otcihsēcikēwiniwāwā, 
wēthāwāw ohci kēsi nānātāwihēcik 
ēkwā kā sihtoskātcik.

5.3.5 Kitā sohkisētāniwik ēkwā kitā 
othāstāniwik omā tānsi kāwē isi 
wāwēcihiticik oko Okimāwinā ēyāwis 
nāwāc kitā mithwāsik Āpētāwikosāni 
Mistikwāni Mithwāyāwin.

5.4 Sohki nāwāc kitā nāskwēwāsētāniwik oko kā nāskomihtcik Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk, 
Āpētāwikosānāk otēnāhk āhpo ētcāwinsihk kāyātcik Mistikwāni Mithwāyāwin ohci, 
ēkwā mēnā ānimā kā nāhētāwāhk kitā nisitocihkātēk āwēyāk ēkā kātāwā kēsāyāt 
kā pākāmiskākoht.

5.4.1 Kitā othāstāniwik omā kā wē 
Tocihkātēk Mistikwāni Mithwāyāwin 
mēnā ānihi kēkwāy kāpātcihtācik 
āhpo kā minihkwēcik Nēhithāwāk, 
Āyiskēmēwāk, Āpētāwikosānāk 
Otēnāhk āhpo ētcāwinsihk kāyātcik. 
Tānsēyākonihk kāwē tocihkātēki.

5.4.2 Mistāhi nāwāc kitā misāk itē 
isi kā wēcētācik ēyāwis oho 
nānātāhiwiwēwinā, sihtoskācihkēwinā 
kitā kātcihtināhkwāw oko Nēhithāwāk, 
Āyiskēmēwāk, Āpētāwikosisānāk.

5.4.3 Māmāwi kitā wihkocik māmāwi 
Okimāwāk kitā pēkiskwātāhkwāw 
kā nāyitāwāhk kitā nistocihkātēk 
omā kēkwāy kā wānāhowēk 
kāpātāpinikotcik oko Nēhithāwāk, 
Āyiskēmēwāk, Āpētāwikosānāk, tāskoc 
kā nohtin Iskwēwēcik, ēkwā mēnomā 
mēcēt kā otinihcik āwāsisāk, ēkwā 
mēcēt kā kipāhikāsocik. Kēyām mākā 
pikwētih ē wēkicihk.
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ITĒ ISI NIKOTWĀSIK 6:

Ānihi Nistām ēkwā Kēkwāy kitā kē Tocikātēk

6.1 Kitā othipāthētāniwiki kā kithāw othāsowēwinā Mistikwāni Mithwāyāwin ohci ā āsowih 
Okimāwinihk ēkwā āsicih ā āsowih Pimipāthēcikēwinihk.

6.1.1 Pā pētos itā pkimāwāk kā 
tipēthēāhkwāw, kitā othāstāniwik 
kēkwāy kā tāsinikātēk, Onēkānēwāk 
oko kitā wēcihiwēcik, ēkotā kitocih 
kitāpātcikātēki ēkwā kitā pimpāthiki 
othāsowēwinā kākithāw ohci 
okimāwinā. Ēkwā kitā sākāpēkāmohk 
ēyākonimā otē isi misiwē Kānātā.

6.1.2 Kitā nāhēcik kā wā wēcihitocik 
oko ēyāwis Okimāwinā āyāhk ohci 
Nēhithāwāk, Āyiskēmēwāk ēkwā 
Āpētāwikosānāk, ēkwā āsicih oko 
Otāwā Okimāwāk ānihi kitā kē 
kitā pāmātcik.

6.1.3 Kotākāk oko Āthisitiniwāk 
wāthāwētimāyih Okimāwinihk 
kāpitcik kitā wēcēwākānihtocik 
kitā wāskāwinātcik onēkānēwā 
ēkwā kitā opināhkwāw tānsi kitēsi 
wāskāwētocihkātēk kā nāyitāwāhk kitā 
nisitocihkātēk kēkwāy.

6.2 Kitā nāhāniwik omā kiskēthētāmiwin kā māwāskonikātēk, kā nitā wāpēnikāniwik, ēkwā kā 
āsowināmātonāniwik kiskēthētāmiwin āsowākām Kānātā.

6.2.1 Kitā māwāsokinikātēk ēkwā kitā 
wihtāmātcik Āthisitiniwāk omā 
kiskēthētāmiwin tāskohk kēkwāy 
kā ākihcihkātēk, ānihi nistām ohci 
kānohkwāhki omā Tocikātēki (Strategy) 
ēkwā mēkwāc kitā āti othāstāniwik 
tānsi omā kāwē isi māwāsākonikātēk 
ēkwā kitā ātocihkātēk kinwēs omā 
kēkwāy kātēsi pāthik.

6.2.2 Kitā kiskināwātāstāniwik omā Kānātā 
ohci tānsi kāwē isi māwāsokinikātēk 
kēkwāy. Ēkitāpātcihkātēk omā kā isi 
miskikātēk māskēkēwikāmikohk kā 
nānākātēthēcihkātēk kēkwāy., ostikwān 
tāskoc āwēyāk (opihcāwēscihkwānān) 
kākosiht, mēnā ānimā āwēyāk 
opimātsiwin kēspāthik.

6.2.3 Kitā wēcihēcik oko ēkā kātāwā 
kēsāyātcik kitā nēkānotēcik ēkwā 
kitā wēcihiwēcik misiwēsi kā nitāwi 
kiskēthēcihkātēk kēkwāy.

6.2.4 Kithipā kitā itwēstāmātcikātēk 
omā kiskēthētāmiwin ēkwā kitā 
wāskāwēmāhkāhk māmāwi 
wēcihitowinihk isi ēkwā māmwi 
pimipāthēcihkēwinik isi kitā mā 
mēthitonāniwik kiskēthētāmiwin.

6.2.5 kitā pimāsināhikātēk itā isko kēkwāy 
kā wē ispāthik, ēkosi kitā tāpitāw 
pimākotēk nāspitcih kitā āti mithwāsiki 
othāsowēwinā ēkwā totāmowinā.
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6.3 kitā māskāwisēcik, kitā mēcētcik nāwāc kā toskātāhkwāw Mistikwāni Mithwāyāwin.

6.3 1 Misiwē Kānātā kitā sohkāhk omā 
kēsi othēthēcikātēk Mistikwāni 
Mithwāyāwin ānikēsā ēkotā kā 
toskēcik, kitā nākācētācik omā kā 
wē isi ātoskēhācik oho, ithikohk 
kā nākācētāthit, ithikohk kā 
mēcētithit, ēkwā kā isi pāpētos isi 
kiskēthētāmithi kēkwāy.

6.3.2 Misiwē Kānātā kitā othāstāniwik 
mistikwāni Mithwāyāwin tānsi kāwē 
is ātoskātcikātēk, ēkwā ithikohk ē 
nākācihtācik āniki ēkotā kā ātoskēcik 
kihci tāwāyih.

6.4 Kitā thākisētāwihk onēkānēwiniwāw Āthisitiniwāk ēkā kā Mithwāyācik Ostikwāniwāhk 
āhpo kā mosihikātcik ēkwā mēnā owēcāyāmākāniwāw pēyākwān, kitā wēcihiwēcik kā 
othāstāniwik othāsowēwin Mistkwāni Mithwāyāwin ohci.

6.4.1 Kitā othāstāniwiki kitā pimitsāhikātēki 
kitināc oko āthisitiniwāk ēkā kā 
Mithwāyācik Ostikwāniwāhk 
āhpo kā mosihikotcik- āsicih 
owēcāyāmākāniwāwā- kitā nēkānotēcik 
oho kāwē othāstāniwiki othāsowēwinā.

6.4.2  Kēcihwāk oko, āhpo pāpāmih, ēkwā 
misiwē kā māwāsākonitocik kitā 
opinēcik ē nēkānotāhikotcik oho ēkā 
kā mithwāyāthit ostikwānithik, āhpo kā 
mosihikothit mistikwāni ākosiwin, ēkosi 
kwāyāsk kitā pihtācihk pēkiskwētwāwi.
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