
Upcoming Webinar:
Living Faith amid COVID-19 Outbreak
Sống Đức Tin Giữa Cơn Đại Dịch COVID-19

Friday, May 1 at 3:00pm ET
Click Here to Register >

The COVID-19 pandemic presents a wide range of challenges for parents and youth 
ministers across parishes. Parents must now balance between work, childcare, 
tutoring, self-care, and living faith. Youth ministers are confronted with the 
challenges of finding ways to lead and accompany the youth to live their faith when 
church doors are closed. In an effort to support and to journey with parents and 
youth ministers, NFCYM in collaboration with the Vietnamese Eucharistic Youth 
Movement invite you to a webinar with invited guests to discuss best practices and 
effective ways to overcome this most difficult time. 

Đại dịch COVID-19 đang là một thách đố cho các bậc phụ huynh cũng như quý anh 
chị em phụ trách những sinh hoạt giới trẻ tại các giáo xứ. Đối với các bậc phụ huynh, 
quý vị đang phải đương đầu với việc cân bằng công ăn việc làm, chăm sóc con em, 
giúp các em làm bài, tự chăm sóc bản thân, và sống đức tin. Với quý anh chị em 
được ủy thác lo mục vụ giới trẻ, thách đố lớn nhất là làm sao tiếp tục hướng dẫn và 
đồng hành với các bạn trẻ sống đạo trong giai đoạn này, khi những sinh hoạt tại giáo 
xứ tạm ngưng. Trong nổ lực tiếp tay và đồng hành với quý vị, NFCYM và VEYM kính 
mời quý phụ huynh và quý anh chị em tham dự buổi hội thảo trên mạng với những 
quan khách được mời, để giúp quý vị vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Presentation will be bilingual, Vietnamese and English.
Hội thảo sẽ được trình bày bằng song ngữ, Việt và Anh.

Panel includes: 

Rev. JB Trí Nguyễn, 
Vocation Director, 

Archdiocese of Atlanta, 
Georgia

Mr. Linh Nguyễn, 
Chief Academic Officer, 

Vietnamese 
Eucharistic Youth 

Movement in the US

Dr. Dương Hoàng, 
Pres. of the National 

Executive Committee, 
Vietnamese

Eucharistic Youth 
Movement in the US

Rev. FX Bình
Nguyễn, SVD, 

General Chaplain, 
Vietnamese 

Eucharistic Youth 
Movement in the US

http://www.nfcym.org/
https://register.gotowebinar.com/register/2071403347334347019
https://veym.net/
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