
 
 
 

Sliding Fee Discounts 

Blackstone Valley Community health 

Care (BVCHC) has established a 

program that reduces fees charged to 

patients based on their income and 

family size.  The categories we use are 

based on percentages of “Poverty Level” 

as annually determined by the federal 

government.  Qualifying patients will 

pay a nominal fee if they qualify for 

100% of poverty.  Patients between 

101% and 200% will pay a amount 

depending on their family size and 

percentage of poverty. 

Every program has requirements and 

BVCHC’s Sliding Fee Program is no 

different.  The federal government and 

other funding agencies require that we 

obtain specific information prior to 

establishing a sliding fee level.  Sliding 

fee determinations are not made until the 

necessary documentation is provided. 

Without Proof of Income, we will not be 

able to determine your sliding fee 

eligibility and you will be classified as a 

full pay patient. 

Deslizamiento de tarifas 

Blackstone Valley Community Health 

Care (BVCHC) ha establecido un 

programa que reduce los honorarios 

cobrados a los pacientes en base a sus 

ingresos y el tamaño de la familia. Las 

categorías que usamos se basan en los 

porcentajes de "Nivel de Pobreza" que 

determina anualmente el gobierno federal. 

Los pacientes calificados pagarán un 

honorario nominal si califican para el 

100% de la pobreza. Los pacientes entre 

101% y 200% pagarán una cantidad 

dependiendo del tamaño de su familia y el 

porcentaje de la pobreza. 

Cada programa tiene requisitos y el 

programa de tarifas de BVCHC no es 

diferente. El gobierno federal y otras 

agencias de financiamiento requieren que 

obtengamos información específica antes 

de establecer un nivel de honorarios. No se 

realizan determinaciones de honorarios por 

turnos hasta que se proporcione la 

documentación necesaria. 

Sin Prueba de Ingresos, no podremos 

determinar su elegibilidad de pago y usted 

será clasificado como un paciente de pago 

completo. 

Programa de Desconto 

O Blackstone Valley Community Health 

Care (BVCHC) estabeleceu um programa 

que reduz os cobros aos pacientes com 

base em seu rendimento e o tamanho da 

família. As categorias que usamos 

baseiam-se em porcentagens de "Nível de 

Pobreza",  determinado anualmente pelo 

governo federal.Os pacientes que 

satifazem os requisitos do 100% de nivel 

de pobreza pagarão uma pequena quantia. 

Os pacientes entre 101% e 200% pagarão 

uma quantia dependendo do tamanho da 

sua família e da porcentagem de pobreza. 

Todos os programas têm os seus requisitos 

e o programa de desconto  da BVCHC não 

é diferente. O governo federal e outras 

agências de financiamento exigem que 

obtenhamos informações específicas antes 

de estabelecer um nível de reduções de 

taxas. A redução não é determinada até 

que a documentação necessária seja 

fornecida. 

Sem prova de rendimento, não seremos 

capazes de determinar sua elegibilidade 

para a redução e serás classificado como 

um paciente com capacidade de fazer 

pagos completos. 


